RØDE KORS HØRSHOLM
SØGER BUTIKSLEDER
Røde Kors Genbrug Hørsholm har været igennem en kraftig vækst de senere år. For at kunne
følge med den positive udvikling og for fortsat at kunne vækste og skabe overskud til nødhjælp til
de mest udsatte og sårbare mennesker herhjemme og i verdens brændpunkter, er det nødvendigt
at styrke den daglige ledelse af organisationen. I den forbindelse søger vi en Butiksleder af Røde
Kors Butikken på Usserød Kongevej 80 v/Kongevejs Centret, som er det ene af vores to salgssteder.
Butikken er omsætningsmæssigt den største Røde Kors butik i Danmark, med omkring 200 engagerede frivillige ledet af butikslederen med hjælp af 9 dygtige afdelingsledere, som varetager den
daglige drift med vagtplaner og lignende.
Butikslederen skal have interesse for og erfaring med ledelse af en større virksomhed. Butikkens
millionomsætning kræver, at lederen er i stand til at arbejde ledelsesmæssigt professionelt og at
kunne afse meget tid til dette arbejde.
Butikslederen skal sikre at genbrugsaktiviteten er et godt sted for frivillige at arbejde og for
kunder at handle og forventes derudover at indgå i tæt samarbejde med andre ledere i Røde Kors
organisationen lokalt og på landsplan.
Butikslederen, den øvrige ledelse og alle frivillige arbejder ulønnet og deler et stort engagement
for Røde Kors’ humanitære arbejde. Butikslederen er ansvarlig for de godkendte handlingsplaner
og at de vedtagne budgetter overholdes.
Butikslederen indgår i et ledelsesteam på 3 personer, der tilsammen har ansvaret for Røde Kors
Hørsholm Genbrug. De 2 andre i teamet er Butikslederen af Røde Kors Møbler i Kokkedal og
afdelingens overordnede aktivitetsleder for Genbrug.
Den nye leder forventes at have stærke personalemæssige kompetencer, være udpræget
salgs- og marketingorienteret, have stor empati og en god portion humor. Derudover skal
vedkommende være resultat- og handlingsorienteret.
Er du interesseret i at blive butiksleder og videreføre den succesfulde genbrugsaktivitet i
Røde Kors Hørsholm, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Jørgen Jørgensen,
mobil 40137769 for at høre nærmere om arbejdet.
Ansøgningen stiles til bestyrelsen for Røde Kors på adressen: jorjor@rodekors.dk senest
lørdag den 1. maj kl. 12:00. Tiltrædelse efter aftale. Læs nærmere om Røde Kors Hørsholm
på www.rkhorsholm.dk

