DECHATLON är en internationell sportkedja som tillhör the Decathlon Group, ett privat företag
med huvudsäte i Lille i norra Frankrike. Den första Decathlonbutiken öppnade år 1976 i Lille. Idag
är Decathlon den ledande sportleverantören i Europa och tillhör dessutom en av de största
sportföretagen i världen med över 1.300 butiker i 28 länder, utspridda på 5 kontinenter.
Vårt mål i Sverige är att sprida sportglädje samt göra sport tillgängligt för alla med hjälp av låga
priser och egna märken med hög kvalitet. Vi öppnade vår första butik i Sverige år 2011 och idag
finns vi på tre ställen (i Kungens Kurva, Barkarby och på decathlon.se). Under hösten 2017 öppnar
vi vår tredje fysiska butik i Sverige; den här gången i Uppsala.
Vi tror på den sportiga individen, någon som vill ta ansvar och utvecklas. Av denna anledning letar
vi nu efter någon som vill göra karriär på Decathlon och genom hårt arbete och helhjärtat
engagemang bidra till nya segrar för företaget. Eftersom vi vill säkerställa en fortsatt utveckling av
Decathlon Sverige letar vi nu efter nya medarbetare.
Vad söker vi?  Sport Leaders
Anslut till vårt team i Uppsala med uppdraget som Sport Leader och få möjligheten att ta stort
ansvar redan från början:
-

Planera den kommersiella verksamheten i linje med Decathlons koncept.
Hantera lager och utbud för att garantera en lönsam verksamhet.
Ha tillfälle att växa med företaget, din arbetsroll och dina ansvarsområden.

Det är inte ett vanligt nio-till-fem-jobb där du sitter på ett kontor, utan du behöver mycket energi
och en vilja att ta i med händerna i butiken och arbeta på ett kundbemötande sätt (ibland kommer
det även krävas att du jobbar helger, kvällar och röda dagar). I gengäld kommer du att coachas i
dina arbetsuppgifter, få ta stort ansvar och få möjligheten att växa med företaget (både på en lokal
och en internationell nivå).
Nu är ett ypperligt tillfälle att ansluta till vår verksamhet. Dagens Sport Leaders kan bli
morgondagens Store Leaders!
Vi söker dig som:








Är en glad person full av energi
Är en sportentusiast som utövar en eller flera sporter regelbundet (våra största sporter är
cykling, hiking, skidåkning, fitness, löpning).
Är serviceinriktad och har god laganda
Är flexibel och öppen för förändring
Vill ha en roll där det krävs att du fattar beslut varje dag
Talar svenska och engelska
Har multikulturella och internationella erfarenheter

Tidigare erfarenhet inom retail/sales krävs.
Vi på Decathlon vill alltså ge dig en grym karriärmöjlighet där du dessutom får träning och
coachning i en härlig, internationell arbetsmiljö. Mångfald värderas högt inom företaget och alla
sökande, oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund, välkomnas.

Varmt välkommen med din ansökan!
DECATHLON SVERIGE AB
Gamla sodertaljevagen 216, 14170 SEGELTORP
www.decathlon.se

