
 

ΖΗΤΕIΤΑΙ 

Διευθυντής Καταστήματος 

Κατάστημα Sephora ΚΑΒΑΛΑ 

Η εταιρεία SEPHORA GREECE ΑΕ ανήκει στον Όμιλο LVMH. Η LVMH είναι ο διεθνής ηγέτης 
στην αγορά πολυτελών προϊόντων όπως Christian Dior, Louis Vuitton, Moet & Chandon, 
Dom Perignon, Kenzo, Givenchy, Christian Lacroix, Fendi, Guerlain, Tag Heuer, Sephora, 
κ.α. 

Τα καταστήματα SEPHORA έχουν παρουσία σε περισσότερες από 34 χώρες σε ολόκληρο 
τον κόσμο! Αριθμούν περισσότερα από 2.500 καταστήματα & corners και είναι η Νο 1 
αλυσίδα καλλυντικών στην Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η εταιρεία Sephora επιθυμεί να προβεί στην άμεση πρόσληψη Διευθυντή 
Καταστήματος, για τα καταστήματα Sephora στην πόλη της Καβάλας 

Περιγραφή θέσης Εργασίας  

Πάθος για επίτευξη στόχων και ανάπτυξη της εταιρείας (παρακολούθηση / πρόταση, 
υλοποίηση) 
Καθορισμός προσωπικών στόχων της ομάδας / Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
Ανάλυση αποτελεσμάτων και δημιουργία σχεδίων δράσης (action plans) 
Συμβολή στο εμπορικό πλάνο 
Διαχείριση των δεικτών του καταστήματος, για την επίτευξη κερδοφορίας και ανάπτυξης 
Επίβλεψη, στήριξη και παρακίνηση της ομάδας 
Καθοδήγηση ομάδας και υλοποίηση εκπαιδευτικού πλάνου, βάση των αναγκών 
Ικανότητα επιλογής υποψηφίων για την στελέχωση του καταστήματος, αξιολόγηση, 
απόδοση 
Διαχείριση και επίβλεψη των operational αναγκών του καταστήματος 
Διαχείριση προγραμμάτων / βαρδιών, οργανωτικών λειτουργιών του καταστήματος 
Εφαρμογή εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών 
Συντονισμός παροχής υπηρεσιών (services) και πωλήσεων 
Floor Management και ρύθμιση αρμοδιοτήτων 
Οργάνωση τακτικών λειτουργιών καταστήματος (παραλαβές, ημερήσιες απογραφές, 
Logistics) 
Εφαρμογή διαδικασιών / παρακολούθηση αποτελεσμάτων 
Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος 
Συνεχής ενημέρωση σε θέματα trends και τάσεων 
 
 
SOFT SKILLS 

1. Δυναμισμός 
2. Ομαδικό πνεύμα και άριστες σχέσεις συνεργασίας 
3. Ικανότητα διαχείρισης ομάδας 
4. Αποτελεσματική Διαχείριση συγκρούσεων 
5. Άριστες ικανότητες επικοινωνίας 



6. Πάθος για τις πωλήσεις και την επίτευξη στόχων 
7. Οργανωτικές ικανότητες 
8. Κατανόηση δεικτών και αποτελεσμάτων 
9. «Ανοιχτό» πνεύμα στις αλλαγές 
10. Πάθος για την ανάπτυξη ομάδων και ατόμων 
11. Κριτική ικανότητα 
12. Συνεχής θέληση για μάθηση και εξέλιξη 
13. Lead by Example τρόπος συνεργασίας και ηγεσίας 

 
Απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες 
 

1. Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
2. Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών 
3. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, θεωρείται ως πλεονέκτημα 
4. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
5. Απαιτούμενη και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων (ομάδα 

διοίκησης καταστήματος), τουλάχιστον 5 έτη 
6. Εμπειρία στο χώρο του Λιανεμπορίου, θεωρείται απαραίτητη 
7. Εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο, είναι πλεονέκτημα 

 
 

 
Παρακαλώ για την αποστολή του βιογραφικού σας ηλεκτρονικά στη δ/νση:  

 
aalexandraki@sephora.gr 


