Vettris söker Affärschef i Sverige
Om oss
Arken Zoo ingår i nordens största zoofackhandelskoncern, Musti Group. Totalt har gruppen
nästan 250 butiker i Finland, Norge och Sverige, varav cirka 115 butiker finns i Sverige.
Verksamheten består av en mix mellan egenägda och franchisedrivna butiker, e-handel samt
tjänstekoncepten Vettris (veterinärkliniker) och Trimmis (hund- och kattfrisörer).
Vettris är Sveriges tredje största veterinärkedja. Idag har vi 11 kliniker runtom i landet och
planerar att expandera med nya enheter de kommande åren. Våra kliniker ligger alltid i
anslutning till en Arken Zoo- eller DjurMagazinetbutik. Tanken är att vi på så sätt gör livet
enklare för kunden! Konceptet bygger på god veterinärmedicinsk kompetens, tillgänglighet,
det personliga mötet och excellent vård av husdjur. Vettris drivs i franchiseform, vilket
innebär att personalen på våra kliniker ofta också är dess ägare.
Vad vi erbjuder
Som Affärschef för Vettris i Sverige ansvarar du för våra befintliga kliniker och är även
drivande i etableringen av nya enheter. Du kommer att arbeta tätt ihop med vårt övriga team,
både i Sverige och Finland. De dagliga arbetsuppgifterna rör bland annat kontakt med våra
kliniker, marknadsföring, centrala avtal, att organisera kickoffer och klinikchefsutbildningar
samt att vara behjälplig inom veterinärmedicinska frågeställningar. Du kommer även att vara
involverad i den finansiella utvecklingen av nätverket. Sammanfattningsvis är
arbetsuppgifterna varierande och du kan i stor utsträckning själv styra din dag.
Din profil
Vi letar efter dig som är legitimerad veterinär med intresse för företag och administration. Ett
krav är att du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av
marknadsföring, leverantörskontakter eller finansiell uppföljning är meriterande men inget
krav. Vi ser gärna att du arbetat kliniskt några år.
Som person tror vi att du är strukturerad, flexibel och har god kommunikativ förmåga. Du
tycker om att möta och kommunicera med andra människor. Vi vill att du ska kunna arbeta
självständigt och ta egna initiativ samtidigt som tjänsten innebär en hög grad av samarbete.
Låter det intressant?
Skicka ditt CV och personligt brev till Ylva Landgren, ylva.landgren@arkenzoo.se.
Sista ansökningsdag: Skicka din ansökan så snart som möjligt, dock senast 15 oktober 2017.
Intervjuer sker löpande.
Anställningstyp: Ett års vikariat, med möjlighet till förlängning.
Plats: Kista, Stockholm samt på regelbundna besök lokalt hos klinikerna.
Kontakt: Ylva Landgren, ylva.landgren@arkenzoo.se eller 0703-73 36 73.

