
STORESUPPORT RETAIL 
– BEMANNING DETALJHANDEL

Storesupport Retail – Bemanning Detaljhandel är tjänsten för dig som har ett  traditi onellt 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 ti d 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 DETALJHANDEL FÅR DU

VI ERBJUDER FÖLJANDE ROLLER

En fl exibel bemanningstjänst när du behöver den. 
Buti ksutbildad personal med aktuell och relevant erfarenhet. 
En att rakti v modell för övertag av konsult i egen anställning när 
det passar dig.
Tillsätt ning enligt den kravprofi l som vi gemensamt tar fram 
i dialog med våra rekryterare.
Konsulter som utf ör arbetet iförda arbetskläder enligt vår 
överenskommelse.
En enkel och smidig bokning av personal via telefon eller direkt på 
webben.

Buti kssäljare
Kassapersonal
Varuplockare och plockteam
Varumott agning och 
inventering

Galgning och larmning
Lager och truck
Buti ksledning- och 
avdelningsansvariga
Buti ksteam

BUTIKSSÄLJARE – Säljare i buti k som jobbar med alla förekommande 
tjänster.

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

VARUPLOCKARE OCH PLOCKTEAM – En tjänst för att  plocka upp och 
fylla på varor i buti k.

VARUMOTTAGNING OCH INVENTERING – En tjänst för att  
ankomstregistrera varor, packa upp samt inventera avdelningar eller varugrupper.

GALGNING OCH LARMNING – Konsulter med erfarenhet av att  galga 
varor och exponera dem. Vi har även kompetens inom olika förekommande 
larmlösningar.

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

BUTIKSLEDNING- OCH AVDELNINGSANSVARIGA – Erfarna arbetsledare 
eller avdelningsansvariga som arbetsleder en avdelning eller en buti k. 

BUTIKSTEAM – Större eller mindre team som extra resurs vid 
inventering, etablering, invigning, utbildningsdagar, personalakti viteter 
och andra extraordinära omständigheter. 

Stockholm 08-44 80 700 Göteborg 031-743 82 90 Malmö 040-671 41 90 www.storesupport.se  info@storesupport.se

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 
40400 MSEK och har 1 500 medarbetare. Huvudkontoret är i Solna, Stockholm.


