STORESUPPORT RETAIL
– BEMANNING DAGLIGVARUHANDELN
Storesupport Retail – Bemanning Dagligvaruhandeln är tjänsten för dig som har ett traditionellt bemanningsbehov,
långvarigt eller kortvarigt. Vi kan hjälpa dig täcka upp för en sjukskrivning, en föräldraledighet eller när du periodvis
har mer arbete att göra än vad ordinarie personalstyrka hinner med. Till exempel under vissa veckodagar eller
perioder i månaden. Fördelen med att använda bemanningspersonal under en viss tid är möjligheten att ta över
de bäst presterande konsulterna i egen anställning. Här arbetsleder du din personalstyrka, oavsett om de är inhyrda
eller anställda hos dig.
MED BEMANNING DAGLIGVARUHANDELN FÅR DU
En ﬂexibel bemanningstjänst när du behöver den.
Butiksutbildad personal med aktuell och relevant erfarenhet.
En attraktiv modell för övertag av konsult i egen anställning när
det passar dig.
Tillsättning enligt den kravproﬁl som vi gemensamt tar fram
i dialog med våra konsultchefer.
Konsulter som utför arbetet iförda arbetskläder enligt vår
överenskommelse.
En enkel och smidig bokning av personal via telefon eller direkt
på webben.
VI ERBJUDER FÖLJANDE ROLLER
Butikssäljare
Varuplockare och plockteam
Kassapersonal
Delikatess
Kock, bagare och styckare

Förbutik och post
Lager och truck
Butiksledning- och
avdelningsansvariga
Butiksteam

BUTIKSSÄLJARE – Säljare i butik som arbetar med alla förekommande
tjänster.

FÖRBUTIK OCH POST – Konsulter med utbildning i posthantering och
postcertiﬁering, som kan möta era kunder i förbutiken.

VARUPLOCKARE OCH PLOCKTEAM – En dedikerad tjänst för att plocka
upp och fylla på varor i butik eller för att plocka i matkassar.

LAGER OCH TRUCK – Utbildade konsulter som kan hantera lager och som
har truckutbildning.

KASSAPERSONAL – Personal som är utbildad i ert kassasystem = det som
kan vara skillnaden mellan långa köer och kunder som får snabb service i kassan.

BUTIKSLEDNING- OCH AVDELNINGSANSVARIGA – Erfarna arbetsledare
eller avdelningsansvariga som arbetsleder en avdelning eller en hel butik.

DELIKATESS – Kött-, ﬁsk- eller ostutbildade konsulter med
erfarenhet och relevant utbildning.

BUTIKSTEAM – Större eller mindre team som extraresurs vid
inventering, etablering, invigning, utbildningsdagar, personalaktiviteter och vid
andra extraordinära omständigheter.

KOCK, BAGARE OCH STYCKARE – En allt mer efterfrågad
kompetens i den större butiken med bageri och där det lagas mat.

Bemanna butiken med
kompetent och erfaren
personal utifrån dina behov!

boka din personal enkelt
och smidigt via telefon
eller webben!

Vid Akut personalbrist
löser vi din huvudvärk!

OM STORESUPPORT
Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Koncernen startades år 2000, omsätter
400
40 MSEK och har 1 500 medarbetare. Huvudkontoret är i Solna, Stockholm.

Stockholm 08-44 80 700

Göteborg 031-743 82 90

Malmö 040-671 41 90

www.storesupport.se

info@storesupport.se

