
LÖPLABBET MALMÖ SÖKER BUTIKSCHEF 

LYHÖRD-TÄVLINGSINRIKTAD-PASSIONERAD- ÄRLIG-EXPERT 
VI ÄR LÖPLABBET 
Mellan hur vi lever och vad vi lär är det väldigt liten skillnad. Löplabbet startades av en 
övertygelse och drivs alltjämt med samma övertygelse. Våra ledord är inte uppsatta på en 
vägg, utan dem bär vi naturligt med oss som lätt och otvunget bagage. 

VEM ÄR DU? 
Butikschefen är ytterst operativt ansvarig för butikens försäljning, drift 
och personal. Som Butikschef är du den som tränar och motiverar sina 
medarbetare och är själv en god förebild genom sitt sätt att sälja och 
arbeta i butiken. Butikschefen leder, fördelar och följer upp arbetet i 
butiken.  Med försäljning och konceptet i fokus arbetar Du med att 
utveckla din butik och din personal. Det är viktigt att du är en synlig 
ledare som visar vägen och har förmågan att motivera dina 
medarbetare. Genom ditt ledarskap skapar du en stimulerande 
arbetsmiljö i din butik.  

Dina egenskaper: För att lyckas i rollen som Butikschef krävs ett stort 
engagemang för uppgiften. Arbetssättet ställer höga krav på flexibilitet 
och strukturell förmåga. Som ledare är du coachande, drivande och 
trygg i rollen som chef. Det är viktigt att du är försäljnings - och 

En kall vårdag 1984. En 
bakgård vid Skanstull 
på Södermalm i 
Stockholm. Och en 
professionellt grundad 
övertygelse om att 
löpare behöver mer än 
skor - de behöver 
personlig utprovning 
och rådgivning för att 
hitta den sko som är 
bäst för just dem.

LÖPLABBET UMEÅ SÖKER BUTIKSCHEF



serviceorienterad. Du känner stort 
engagemang i att utveckla och driva 
Löplabbets medarbetare mot såväl kort- som 
långsiktiga mål. 

Din bakgrund: Du har stor erfarenhet av 
försäljning och service. Du har lätt för att 
kommunicera budskap och förväntningar. Vi 
förutsätter att du har erfarenhet som 
butikschef eller motsvarande och är van att 
leda och motivera andra. Övrigt krav är god 
datavana.  För att passa hos Löplabbet har du 
viljan att arbeta efter Löplabbets koncept med 
målet att alla kunder ska få exakt rätt 
utrustning och råd för sin löpning. Givetvis är 
löpning din passion!   
Tillträde till tjänsten är omgående. Löplabbet 
erbjuder ett självständigt arbete med stora 
möjligheter till både personlig och yrkesmässig 
utveckling.  

Låter tjänsten som en spännande utmaning?   

Sista ansökningsdag 15-10-2021. Urval sker 
löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista 
ansökningsdag. Ansök här. 

Löplabbets grundkoncept med löpband och spegellåda som hade sin start 1984 lever framgångsrikt än idag, fast med 
dagens uppdaterade teknik. Den bakomliggande tanken med individanpassade skor och utrustning var en vit fläck på 
löparkartan och ryktet om den nya företeelsen spreds med sprinterfart. Löplabbet har sedan dess blivit synonymt 
med kunskap, expertis och löpglädje. Och en respekterad aktör hos såväl sko- och utrustningsleverantörer. Det finns 
bara ett original. Konkurrenter har försökt, och försöker, kopiera Löplabbets sätt att arbeta. Men det är bara 
Löplabbet som med trovärdighet kan leverera fullt ut enligt principen ”av löpare, för löpare”. Kunskap och erfarenhet 
låter sig nämligen inte kopieras så lätt. Idag har Löplabbet 8 butiker spridda över hela Sverige och självklart kan du 
även köpa skor och utrustning online.

”INGEN SPRINGER 
SOM DU” 

-STELLAN KINELL, DRIFTCHEF LÖPLABBET

09-12-2022.

Ansök här

https://karriar.intersport.se/jobs/225513-loplabbet-umea-soker-butikschef

