Hafi, Hallands Fruktindustri, är ett svenskt familjeföretag i fjärde generationen, grundat 1938. Vi
utvecklar, producerar och säljer produkter baserade på frukt, bär och grönsaker. Från ett litet syltkokeri
i halländska Brännarp har vi utvecklats till dagens moderna livsmedelsföretag. Vår företagskultur är
familjär och vårt signum är samma sedan start; bra råvaror, hög kvalitet och långsiktighet. Idag har
Hafi 40 engagerade medarbetare och omsätter ca 250 Mkr.
Nu fortsätter vi utveckla vårt besöksmål Hafi Brännarp där butik, café och event är viktiga pusselbitar.
Allt för att låta besökarna prova soliga smaker, handla utsökta saker, lära lite nytt och njuta en stund.
Läs mer på www.hafi.com

Vi utvecklar besöksmålet Hafi och söker butiksansvarig till Brännarp
Är du en fena på sälj, har ett hjärta för service och presenterar produkter på ett smakfullt sätt? Då
ska du söka platsen!

Om jobbet
Som butiksansvarig är din främsta uppgift att ansvara och planera för drift och löpande verksamhet i
butiken. Du coachar dina kollegor till att ta hand om butikskonceptet i syfte att maximera inspiration
och försäljning.
Att i butik bygga upp miljöer som speglar våra soliga smaker och framhäver våra utsökta produkter är
en viktig del i jobbet. Ditt dagliga arbete omfattar också uppgifter som säljare där du aktivt hjälper
och möter våra kunder, står i kassan och fyller på varor.
Butiken är öppen året runt och ingår, tillsammans med café och event, i besöksmålet. I uppgifterna
ingår därför att kunna ta hand om grupper och tillsammans med övriga delar i besöksmålet
genomföra större event. Vinterhalvåret har du ett mindre team men till sommaren växer teamet i
takt med att caféet öppnar upp och högsäsongen börjar. Du jobbar tätt med vår besöksmålschef.

Dina kvalifikationer
Erfarenhet från arbete i butik efterfrågas liksom erfarenhet av att skapa in- och utvändiga miljöer
som lyfter produkter på ett säljande och tilltalande sätt.
För att lyckas i rollen måste du trivas i mötet med såväl individ som grupp och gärna göra det där lilla
extra för att överträffa förväntningarna. Rollen kräver ett prestigelöst förhållningssätt och ett
personligt driv. Och så älskar du troligen sylt!

Vi ger
Hos oss får du jobba med ett åtråvärt och högkvalitativt varumärke. Vi välkomnar dig som en i
familjen där vi har en okonstlad, kreativ miljö med korta beslutsvägar. Allt gör vi tillsammans med
trevliga medarbetare i en genuin och fantastisk miljö i halländska Brännarp.

Om tjänsten
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Brännarp och start efter
överenskommelse.

Kontakt och ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-11-24. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan
sista ansökningsdag. Du är därför välkommen med din ansökan snarast. Ansök via e-post till
ansokan@hafi.com. Märk mejlet med butiksansvarig Brännarp. Har du frågor om tjänsten kontakta
ansvarig för besöksmålet, Annika Lindhe på 035-299 69 54.

