SUPERVISOR
TIL DUNKIN’ I
LYNGBY STORCENTER
Vil du være vores managers højre hånd og være en del af succesen med
Dunkin’ i Lyngby Storcenter? Tager du ansvar for holdet og forretningen?
Ja så er det dig vi leder efter.
Som Supervisor tilbyder vi dig et stort ansvar som en del af et mindre team,
der hver dag står sammen om at brygge den bedste oplevelse for vores
donut- og kaffeelskende gæster.
Vi tilbyder:
• Et job med stor grad af selvstændighed og ansvar
• At være en med til at udvikle Dunkin’s succes i Lyngby endnu mere
• Grundig oplæring i Dunkin’ konceptet og et erfarent team
• Ordnede forhold, sundhedsforsikring, pension og løn til tiden
• At blive en del af SSP-koncernen med gode udviklingsmuligheder
Vi i forestiller os, at du er:
• God til at sætte rammerne og coache ”how to” til dit team
• Den der får teamet til at løbe i samme retning som dig selv
• Initiativrig, handlekraftig og trives i et travlt miljø
• En tillidsvækkende leder, der kan motivere sine medarbejdere
• Er struktureret leder der kan implementere systemer og sikre de bruges
• Har erfaring fra servicebranche f.eks. fra café, butik eller servicestation
Dine typiske arbejdsopgaver er:
• Aktiv deltagelse i den daglige drift
• Rekruttering og oplæring nye medarbejdere
• Varebestilling, optælling og status
• Egenkontrol
Mere end bare donuts
Det amerikanske Dunkin’ brand er mere end 70 år gammelt, og er i dag i over
30 lande. Ud over lækre donuts er Dunkin’ kendt for kvalitets kaffe og hver
dag ”dunker” utallige gæster deres Dunkin’ donut i en kop Dunkin kaffe.
I Danmark driver SSP udover Dunkin’ på Københavns Hovedbanegård, talrige butikker og madkoncepter i CPH Lufthavn samt langs motorvejene. Vi
tilbyder dig et attraktivt lederjob i en udviklende organisation med masser
muligheder.
Har du lyst til at arbejde sammen med os?
Send din ansøgning og dit CV via www.sspjob.dk. Har du spørgsmål så
kontakt Unit Manager Felicia Bjerre de Voss felicia.bjerredevoss@ssp.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

