
	

	
	

Mini Rodini söker Butiksansvarig 
Mini Rodini är ett barnklädesmärke med stort hållbarhetsfokus. Vi försöker göra 
bättre kläder för både planeten och alla som bor här. Vi drivs 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. Idag har Mini Rodini fem egna butiker 
i Sverige, ett flertal shop-in-shops i ledande varuhus och över 500 återförsäljare 
globalt.  
Vi söker nu en butiksansvarig till butiken på Skomakaregatan i Malmö. 
 
ANSVARSOMRÅDEN  
Du kommer att vara ställföreträdande butikschef  

- Dagligdrift i butiken 
- Lagerhållning  
- Påfyllnadsordrar 
- Direktrapporterande till Butikschef 

 
KVALIFIKATIONER 

- Erfarenhet från liknande butiksarbete och kassavana  
- Van att arbeta mot mål 
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift. 

 
 
PROFIL  
Som person söker vi dig som drivs av att ge en bra kundupplevelse och har en 
hög servicenivå som standard. Du är van att arbeta självständigt men samtidigt 
kunna arbeta tillsammans mot uppsatta mål. Som person ser vi gärna att du är 
strukturerad och noggrann. Du är en person som engagerar och ser möjligheter. 
 
Du är flexibel och trivs i en stark tillväxtmiljö. Du har ett stort intresse för 
barnkonfektion och hållbarhet. 
 
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.  
 
KONTAKT OCH ANSÖKAN  
Intervjuer sker löpande. 
Skicka din ansökan till career@minirodini.se  Märk ansökan med ”Butiksansvarig 
Malmö”.  Anställningsstart: April 2017, Sista ansökningsdag är 2017-03-15. 


