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PREVEX AB söker en driven Operativ Platschef till vår kommande butik i Borås.
Prevex AB befinner sig just nu i ett expansivt skede. Vi kommer inom kort att utvidga vår
verksamhet i Region Väst och snart slår vi upp portarna för en ny attraktiv yrkesbutik på
Tullkammaregatan 5 i Borås.
Vi söker nu dig som vill vara med och driva verksamheten framåt och bidra till Prevex AB
fortsatta utveckling. I gengäld erbjuder vi ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt
bolag med en trivsam miljö där det ges goda möjligheter till utveckling.
Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga uppgift som Operativ Platschef innefattar ansvar för daglig drift och
verksamhet, där du leder och utvecklar dina medarbetare inom butik och lager. Du
kommer att arbeta i nära samarbete med Regionchef Väst och våra övriga butiker.
Profil
Vi söker dig som gillar ansvar, nya utmaningar och har ett stort engagemang i ditt
arbete. Gärna tidigare erfarenhet av arbetsledning och personalansvar inom liknande
verksamhet. Kanske har du tidigare arbetat som butikssäljare och vill ta nästa steg i din
karriär.
För att trivas i rollen bör du gilla att arbeta nära verksamheten samtidigt som du kan
driva arbetet framåt på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du är även strukturerad
och gillar att leda medarbetare mot uppsatta mål, på ett motiverande och coachande
sätt.
Som Operativ Platschef kommer du att vara mycket involverad i verksamhetens
försäljning, så vi ser gärna att du brinner för det.
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av tidigare arbetsledning och personalansvar
• Erfarenhet av försäljning och handel
• Erfarenhet från byggbranschen eller närliggande bransch är ett plus
• Talar och skriver svenska flytande, läser och förstår engelska
• B Körkort
Varaktighet/ Tj grad
Tillsvidareanställning med inledande provanställning/ Heltid
Lön
Fast lön
Tillträde
Senast 30 juli eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Ansökan
Du skickar din ansökan med CV samt foto till jobba@prevex.se.
Märk din ansökan med ”Platschef Borås”.
Kontaktpersoner
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga” i ämnesraden.
Samtal undanbedes vänligt.

