
 

 

 
 

Mini Rodini söker en Retail Manager (vikariat) 
 
 
OM OSS 
Mini Rodini är ett barnklädesmärke som i dagsläget har fem egna butiker i Sverige, ett 
flertal shop-in-shops i ledande varuhus och över 500 återförsäljare globalt. Vi styrs av 
ett starkt miljöengagemang och vill erbjuda kunden det bästa som finns på marknaden 
utan att kompromissa med varken hållbarhet, kvalité, design eller arbetsförhållanden i 
produktionsländerna.  
 
Vår Retail Manager går på föräldraledighet under våren och vi söker nu hennes vikarie. 
För rätt person finns goda chanser till fortsatt anställning när vikariatet löper ut.  
 
OM TJÄNSTEN 
Som Retail Manager driver du försäljning och utveckling av befintliga butiker i Sverige 
och framöver även utomlands. Vi har höga ambitioner och tillväxtmål och du har en 
central roll för att lyfta våra butiker till nästa nivå i enlighet med uppsatta affärsmål och 
värdegrund. 

 
 

ANSVARSOMRÅDEN 
• Strategiskt och operativt ansvar för att utveckla våra egna butiker 
• Inköpsansvar för försäljning i egna kanaler  
• Kontinuerligt mäta, följa upp och agera på affärsnyckeltal för våra butiker 
• Kontinuerlig rapportering av resultat till VD och ledningsgrupp 
• Löpande budget och budgetuppföljning 
• Driva projekt och initiera försäljningsaktiviteter 
• Utveckla en butiksförsäljning och service i världsklass, i enlighet med vår 

värdegrund 
• Coacha, utbilda och entusiasmera butikspersonal 
• Personalansvar för butikscheferna 
• Ytterst ansvarig för personalförsörjning i egna butiker 
• Agera länk mellan butikerna och huvudkontoret 

 
 

KVALIFIKATIONER 
• Flerårig erfarenhet inom Retail i en säljorienterad roll 
• Dokumenterad ledarerfarenhet och erkänt uppskattad ledare 
• Väl utvecklad förmåga att självständigt identifiera, implementera och följa upp 

operativa och strategiska aktiviteter 
• Erfarenhet av att arbeta med konsumentprodukter, gärna mode 
• God butiksförståelse ur ett ekonomiskt och operationellt perspektiv 
• Möjlighet att resa 
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift 



 

 

• Goda kunskaper i Office paketet 
 

 
PROFIL 
• Strategisk och affärsdriven 
• Självgående och proaktiv 
• Engagerad och kommunikativ  
• Goda ledaregenskaper 
• Flexibel, prestigelös och trivs att jobba i ett högt tempo 

 
 

KULTUR 
Mini Rodini är ett värderingsdrivet bolag och vi söker därför dig som vill leva våra 
värderingar – att vara kompromisslös med det vi tillsammans tror på och minimera vår 
produkts påverkan på människa och planet.  Att vara modig och aldrig följa trender. Vi 
ser stora möjligheter att påverka industrin till att ta mer socialt ansvar.  Du ska ha 
passion vilja utveckla oss, produkten och branschen. Att vara ansvarstagande är 
avgörande för att du ska lyckas hos oss.  

 
Vill du vara med i ett snabbväxande företag med goda utvecklingsmöjligheter så 
vänta inte med din ansökan. 

 
Anställningsstart: Omgående eller enligt överenskommelse  

Sista ansökningsdag: 19 februari 2017 

 
KONTAKT OCH ANSÖKAN 
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas tidigare. Skicka 
din ansökan till career@minirodini.se och märk ansökan med ”Retail Manager” 

 
För mer information om Mini Rodini, besök www.minirodini.se 


