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Bli med på en bærekraftig og grønn fremtid!

BarneSkatter Fredrikstad søker etter butikkansvarlig til vår butikk nr 5.

Er du positiv og selvgående? Er du initiativrik god til å samarbeide på tvers av 
fylkene? Har du kunnskap om kundeservice, salg og selvledelse? Da må du lese 
videre

Vi er Norges første og største barnebutikkjede som baserer oss på gjenbrukssalg av 
alt av barneartikler fra 0-16 år. Konseptet er bygd opp på utleie av standplasser til 
privatpersoner som da kan selge egne produkter som alt fra leker, sportsutstyr, 
barnevogner, bilstoler, klær etc. 

Målet vårt er å gi alle barneartikler den levetiden de faktisk fortjener gjennom salg i 
våre butikker.

Som butikkansvarlig har du ansvaret for den daglige driften med ukentlig rapportering
til selskapet. Man blir en ambassadør og skal alltid være en frontfigur for sin butikk. 
Vi skal alltid jobbe for god synlighet og være på for å gi det lille ekstra for at kundene 
skal føle seg godt ivaretatt. Alle butikker er like viktige da vi er i en ekspanderende 
fase så vi må alltid jobbe for å ha med oss de beste lederne og medarbeiderne på 
laget for å gi den beste handleopplevelse for våre kunder.

Som butikkansvarlig blir du inkludert i drift i form av driftsoppfølgingsmøter og blir en 
del av butikkens lederteam. Det vil også være karrieremuligheter for fremtiden.

Som søker må du ha:

 Fylt 18 år

 Erfaring fra servicebransjen

 Plettfri vandel da det søkes om bruktsalgsbevilling

For å lykkes som butikkansvarlig bør du:

 Evne å skape gode relasjoner og entusiasme for dine standleiere

 Ha god arbeidskapasitet og trives med en hektisk hverdag

 Sans for markedsføring, konkurranseinstinkt og vilje til å skape gode resultater

 Være tydelig, strukturert og positiv i møte med kunder

 Være selvgående og selvstendig



 Trives med å være synlig overfor kunder, og sikre at de får service utover det 
de forventer

Hva kan du forvente av oss?

 En ryddig og trygg arbeidsplass

 God og sikker opplæring gjennom vårt driftsapparat

 Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

 Konkurransedyktig lønn

 Gode kollegaer 

 Muligheter for utvikling

Om BarneSkatter

Vi ønsker å bidra til en grønnere fremtid med miljø- og bærekraftige butikker for 
fremtiden. Vi består i dag av 5 butikker www.barneskatter.no liggende i Viken fylke. 

Satsningen er stor og vi mener det er både plass og behov for flere miljøvennlige og 
konkurransedyktige butikker med fokus på gjenbruk.

Målet vårt er å ha butikker i alle fylker.

Send din ansøkning til:

Fredrikstad@BarneSkatter.no

http://www.barneskatter.no/

