Butiksansvarlig til nordjyske museumsbutikker
Nordjyllands Historiske Museum søger en medarbejder, der dels skal stå i spidsen for at udvikle og
optimere vores ni museumsbutikker og dels varetage den daglige drift af én af museets større butikker på
Aalborg Historiske Museum.
Stillingen er ny og forventes umiddelbart delt 50/50 mellem de to hovedopgaver. Udviklingen af museets
butikker sker i tæt sparring og samarbejde med de øvrige butiksmedarbejdere, og driften af butikken
centralt i Aalborg sker i samarbejde med en butiksassistent her. I lighed med museets øvrige butiks- og
frontpersonale refererer du til kommunikationschefen. Du får kontor i Aalborg, men det forventes, at du i
sommersæsonen som minimum er synlig på de øvrige afdelinger en gang om ugen. Kørekort er derfor en
forudsætning.
Nordjyllands Historiske Museum har de seneste år haft øget fokus på kommercielt indtjening, og med
denne nye stilling sættes der yderligere fokus på at optimere butiksdriften.
Vi søger derfor en person, der:
• Har flere års butikserfaring – gerne fra museumsbranchen
• Har erfaring med forretningsudvikling og har fokus på bundlinjen
• Kan se og indfri uforløste potentialer i både små og store butikker
• Kan skabe flotte butiksområder med originale varer, der har rod i det enkelte museums virke
• Trives med en stor kontaktflade på tværs af organisatoriske skel og har gode samarbejdsevner
• Er systematisk, udadvendt og kan bevare roen og overblikket i travle perioder
• Taler flydende engelsk og gerne med kendskab til andre sprog
• Har gode IT-færdigheder, herunder som minimum Office-pakken på superbrugerniveau.
• Kan lide at sælge og evner at give god kundeservice
• Har historisk interesse
Udover den koordinerende rolle i arbejdet med at optimere den samlede butiksdrift, udarbejde strategier
og følge op på disse indeholder stillingen også en række daglige butiks- og publikumsorienterede opgaver.
I butikken i Aalborg skal du arbejde med:
• Museumsbutikkens daglige udtryk og dekoration
• Servicering af museets gæster, herunder ekspedition, vejledning og information
• Daglige rutiner såsom kasseopgørelse, lagerstyring, afregninger, varemodtagelse og prismærkning
• Oprydning og opfyldning i butik og på lager (fysisk arbejde må påregnes)
• Kontakt med leverandører samt indkøb
• Oplæring af timelønnede ansatte samt vagtplanlægning
Vi forventer desuden, at du har en videregående uddannelse inden for salg/businessmanagement eller
anden relevant uddannelse. Det væsentligste er, at du kan drive forretning, levere resultater og bidrage til
udvikling og forandring af museets butiksdrift.
Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling, som du selv kan være med til at udvikle og definere. Du
vil blive en del af en alsidig og kreativ arbejdsplads, hvor vi brænder for at give vores gæster gode
oplevelser.
Det er nødvendigt, at du har kørekort, da museets afdelinger geografisk set ligger meget spredt. Vi har 14
udstillingssteder, og af disse er der museumsbutikker på Aalborg Historiske Museum, Lindholm Høje
Museet i Nørresundby, to butikker på Vikingecenter Fyrkat i Hobro, Lystfartøjsmuseet i Hobro, Hobro
Museum, Mariager Museum, Cirkusmuseet i Rold, Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling, som
deler butik i Hadsund.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er på 37 timer ugentligt, løn- og ansættelsesvilkår efter gældende HK- eller FOAoverenskomst.
Arbejdstiden placeres primært i ugens hverdage, men aften- og weekendarbejde kan forekomme.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Ansøgning
Skriftlig ansøgning inklusiv eventuelle relevante bilag sendes på mail senest 14. februar kl. 12 til
historiskmuseum@aalborg.dk
Mærk ansøgningen: ”Butiksansvarlig”.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 20. februar.
Tiltrædelse snarest muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Helle Nørgaard på
mail: helle.noergaard@aalborg.dk eller tlf. 25 19 74 08
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og
formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie". www.nordmus.dk.

