
M  A  R  T  I  N    I  B

BUTIKSCHEF SØGES TIL NY BUTIK I FRICHSPARKEN
ER DU PERSONEN DER BRÆNDER FOR DEN UNIKKE KUNDEOPLEVELSE OG KAN ARBEJDE SELVSTÆN-
DIGT OG LEDE TEAMET I EN TEMPOFYLDT HVERDAG?

MARTIN IB åbner MIBmadmarked & bageri i erhvervsområdet Frichsparken, med åbning i 
1. december 2021. Butikken er en del af bageri-kæden MIBbageri, som hver dag sælger bagværk, kon-
ditori, sandwich m.m til det aarhusianske folk. Vi søger nu en butikschef der kan varetage den daglige 
drift af butikken.

ARBEJDSOPGAVER
• Daglig ledelse af butiksteam 
• Ansvarlig for den daglige drift
• Udvikling og håndtering af butikkens KPI’er 
• Kundekontakt – kassebetjening
• Produktion af kaffe, sandwich og smørrebrød 
• Rengøring og sikring af egenkontrol 
• Opfølgning og træning af nye medarbejdere 
• Sparring og samarbejde med retail manager 

HVEM ER DU?
• Du er glad, smilende og kan lide at have mange bolde i luften.
• Du skal kunne sætte den ledelsesmæssige ramme og håndtere den daglige drift. 
• Du er arbejdsom, loyal og har lyst til at indgå i samarbejder med flere aktører.
• Du er nysgerrig, kreativ og yder en god service overfor gæsten.
• Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og tage ansvar. 
• Du har interesse for mad og produktion, og har sans for god orden og hygiejne.

VI TILBYDER
• En udfordrende og tempofyldt hverdag.
• Ansvar og indflydelse på egen arbejdsdag.
• At blive en del af et nyt team, som skal starte dette nye projekt op i Aarhus C.
• At blive en del af en stor og kreativ virksomhed med plads til udvikling.
• En spændende arbejdsplads fyldt med dygtige kollegaer i et ambitiøst arbejdsmiljø.
• Pensionsordning og løn efter kvalifikation 

Du skal sende din ansøgning med CV og vellignende billede til 
Retail Manager Mikala Storm på Mikala@Martinib.dk senest 15. november 2021.

Forventet ansættelsesstart november/december, men vi venter gerne på den rette til stillingen.

MIBMADMARKED & BAGERI FRICHSPARKEN ER EN 
DEL AF MARTIN IB A/S MED FLERE AFDELINGER I AARHUS – 

SE MERE PÅ WWW.MARTINIB.DK


