DISTRIKTSCHEF TIL
FITNESS DK NORDJYLLAND/ÅRHUSOMRÅDET
Vil du være med til at vil give danskerne en sundere, sjovere og mere meningsfyldt fritid og være en del af Danmarks
næststørste fitness kæde - hvor din dagligdag foregår på farten og i centrene? Så ser vi frem til at høre fra dig, idet vi lige nu
mangler en distriktschef i Nordjylland/Århusområdet.
Distriktschefernes hovedopgave er, at optimere salg og drift i de 6-7 centre, der ligger i distriktet.
Distriktschefen udfører sit arbejde i tæt samarbejde med kædens 6 øvrige distriktschefer og refererer til Salgs- og
Driftschefen, der har ansvaret for alle fitness dks centre
Den daglige driftsoptimering vil bl.a. indeholde følgende opgaver:
 Opfølgning på centrenes salg og indtjening samt udarbejdelse af handlingsplaner på baggrund af resultater og mål
 Motivere Managers og medarbejdere i distriktets centre
 Være sparringspartner i personalespørgsmål
 Bidrage til en kontinuerlig udvikling af Managers og Assistent Managers i centrene
 Deltage aktivt i centrenes HR arbejde, herunder rekruttering og evalueringer
 Være centrenes bindeled til kædens overordnede aktiviteter
 Sikre at centrene overholder kædens retningslinjer og koncept m.m.
 Sikre den daglige drift og god kommunikationen med vores tekniske afdeling
 Sikre kvaliteten af arbejdet i centrene
Din profil:
 Du er resultatorienteret, målrettet og engageret som leder
 Du har flere års ledererfaring fra fx detailhandel, herunder kædedrift, og du ved hvilke motivationsmekanismer, der
er vigtige
 Du har god økonomisk forståelse og er i stand til at fastsætte vigtige tiltag på baggrund af regnskaber og butiksdata
 Du er en stærk kommunikator og har forståelse for opgaven som coach og rollemodel
 Du har en stærkt løsningsorienteret tilgang til opgaver og ser hellere muligheder end problemer
 Du har sans for detaljen men bevarer samtidig det store overblik
 Du er motiverende og går foran for at vise vejen
 Du er holdspiller og anerkender betydningen af effektivt teamwork
 Det vil desuden være en stor fordel, hvis du har erfaring med distanceledelse
 Erfaring fra branchen er en fordel men ikke et krav
Vi tilbyder:
 Ansættelse i Danmarks næststørste fitness kæde
 Fantastiske muligheder for at kunne gøre en synlig forskel og dermed udvikle din karriere
 Deltagelse i et team på 7 dygtige distriktschefer, der tilsammen har driftsansvaret for alle kædens centre
 Et job i konstant forandring hvor to dage aldrig er ens og med gode muligheder for at påvirke opgaver og løsning af
udfordringer
Er du interesseret, kvalificeret og føler du, at ovenstående matcher de udfordringer, som du leder efter? - så send os din
ansøgning til HR Direktør Charlotte Karlskov Jensen på mail ckje@fitnessdk.dk skriv ”Distriktschef til
Nordjylland/Århusområdet” i emnefeltet
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, og stillingsopslaget tages af nettet, når vores nye kollega er fundet.

