
Er du en dygtig optiker eller erfaren butikschef med drive, salgstække og 
gode kommunikationsevner? Og drømmer du om at have ledelsesansvar i 
en innovativ og travl optikerkæde? Så er du måske vores nye butikschef.

Vi søger en topmotiveret butikschef til vores butik i Aarhus.
Som butikschef har du hovedansvaret for at lede og udvikle butikken og dets 9 medarbejdere, og i tæt samarbejde med både souschef, 
optikere og salgsassistenter står du for den daglige drift af butikken.

Om dig
• Du er autoriseret optiker eller erfaren butikschef 
• Du går forrest og er en synlig leder og rollemodel, der inspirerer sit personale 
• Du er god til at kommunikere med forskelligartede mennesker og har øje for at motivere butikkens medarbejdere.
• Du er god til at lede og fordele ansvarsområder og medarbejderressourcer
• Du finder det motiverende at skulle levere på både salg såvel som medarbejdertilfredshed 
• Du er optaget af god service og bevidst om din rolle som kulturbærer, når det kommer til at  

give kunder en oplevelse ud over det sædvanlige
• Du tør udfordre det gængse og tænke nyt og kreativt

Overordnede ansvarsområder som chefoptiker
• Daglig drift 
• Resultat og budgetrapportering 
• Personale og arbejdsmiljø  
• Uddannelse af butikkens personale

Om dagligdagen 
Hos Smarteyes er vi en organisation bygget og ledet på værdier. Du bliver derfor en del af en organisation, hvor der ikke er langt fra tanke 
til handling, og hvor du får stor mulighed for at påvirke din hverdag i butikken. Vi tilbyder et uformelt arbejdsmiljø, konkurrencedygtig løn, 
pension og medarbejder- samt familierabatter. Vi løfter arbejdsopgaverne i flok, og arbejder altid efter mantraet ”frihed under ansvar”. 

Om Smarteyes 
Smarteyes er Sveriges andenstørste optikerkæde grundlagt i 2007 med en vision om at gøre det smartere, sjovere og mere enkelt at købe 
designerbriller. Den første danske butik åbnede i Vejle i 2013, og siden er der kommet yderligere 14 butikker til i hele landet. Smarteyes 
har i dag butikker i Sverige, Danmark og Tyskland. Vi tilbyder vores kunder gennemsigtige priser med alt inkluderet og et stort udvalg af 
designerstel, hvor der altid er frit valg mellem alle stel i butikken, uanset kundens styrke. 

Er du interesseret? 
Så send os en ansøgning, hvor du fortæller, hvorfor du skal være vores nye butikschef til karriere@smarteyes.dk. Husk at vedlægge CV og 
evt. udtalelse(r). Skriv ”Butikschef til Aarhus” i emnefeltet. Vi afholder løbende samtaler, og venter gerne på den helt rigtige kandidat. Har 
du spørgsmål til stillingen er du mere end velkommen til at kontakte regionschef René Engelsbæk på telefon +45 2929 2927.

René Engelsbæk +45 2929 2927 Smarteyes.dk facebook.com/smarteyesDanmark

Er du vores nye 
butikschef i Aarhus?


