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STILSÄKER ARBETSGIVARE

FÖR ALLA MODEMEDVETNA

SKOÄLSKARE

Är du redo för en karriär
hos oss i Scorettgruppen?

Välkommen
framtida medarbetare!
Scorett är en av Sveriges största butikskedja för skor
i både butik och online. Vi har skor och accessoarer
för vardag och fest till både dam och herr. Förutom
att se till att Sveriges gator pryds av vackra, sköna och
trendiga skor värnar vi om våra medarbetare. Det
ska vara kul att komma till jobbet. Oavsett om det är

skorna som lockar, arbetsuppgifterna eller dina kollegor vill vi att du ska må bra, utvecklas och motiveras
av att veta att du bidrar till att varje dag göra skillnad.
Som arbetsgivare är Scorett präglad av en genuin laganda med högt i tak och korta beslutsvägar, som ger
stort utrymme för idéer att bli till verklighet.

Panoramabild från Kollektionsrummet på HK i Varberg
– där magin sker
Hur blev Scorett det stora
varumärke det är idag?

D

et var slumpen som
gjorde att en av Scoretts
grundare och numera
VD, Peter Blomquist, halkade in i
branschen. Som skoltrött tonåring
och utan tydliga planer på vad han
ville bli började han jobba som
säljare i en skobutik. Detta kom
att bli grunden för hela hans karriär. Som 23-åring köpte han sin
första skobutik och inledde där
och då sin bana som skohandlare.
Några år senare startade han, tillsammans med tre kompanjoner,
Scorett. Platsen var det halländska
skomeckat Varberg, där vi än idag
har vårt huvudkontor.
Peter Blomquists resa har haft
både toppar och dalar, men kännetecknas enligt honom själv
främst av glädje.
– Engagemanget, teamkänslan och
glädjen är det viktigaste framgångsreceptet. Det är de inspirerade
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medarbetarna med mycket frihet
som tagit Scorett till där det är
idag, menar Peter.
Att skapa själ och känsla för varumärket har alltid varit en viktig del av vårt arbete på Scorett.
För att överleva i en bransch där
många kopierar varandra är det

avgörande att sticka ut. Vi gör det
vi själva känner och tittar inte så
mycket på vad andra gör. Det har
man råd att göra med vår erfarenhet och som en av Sveriges största
skokedja.

”– Engagemanget, teamkänslan och glädjen
är det viktigaste framgångsreceptet.”
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SCORETT

- en del av något större

I Scorettgruppen ingår förutom Scorett
även koncepten Scorett Outlet, Håkanssons, Sneakers Corner och Wallenbergs
skor. Vi har butiker över hela landet och
huvudkontoret ligger på västkusten i skostaden Varberg.
Vi vänder oss mot mode- och kvalitetsmedvetna skoälskare. Oavsett butikskoncept
arbetar vi med att ta fram ett attraktivt damoch herrsortiment inför varje säsong, av hög
kvalitet och med god komfort till bra priser.
Våra säljare är specialister på skor och kundservice.
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GLOBAL
FA M I LY
ECCO was founded in 1963 and is still
owned by Toosbuy’s family.
Active in 88 countries
with more than 20,000 employees from
over 60 nationalities, ECCO is a genuine
multinational business with a rich mix of
cultures, languages and backgrounds.

FLUIDFORM™
– DYNAMIC
COMFORT
PLATFORM
Since 1980 we’ve been pushing the
boundaries of Direct Injection Production;
a method to attach the sole to the upper
of the shoe.
We use innovative technology and
expertise to make the wearing
experience as comfortable as possible.

VISION
to make shoes that follow the foot and leather

LEATHER –
P R E M I U M R AW
MATERIALS

goods that complement an active lifestyle.

We own our tanneries where we have

We constantly innovate to improve our ability

more than 35 generations of leather
Our vision is to be the leading premium brand

competence.

for shoes and leather goods.
By having our own tanneries we can
ensure superlative and consistent
quality and adherence to the highest
environmental standards.
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En GEMENSKAP
bestående av MODE- och
KVALITETSMEDVETNA
SKOÄLSKARE
S

om medarbetare i Scorettgruppen ges du
möjlighet att vara en del av en gemenskap.
Denna gemenskap består av kvinnor och
män av olika åldrar och erfarenheter, där den
gemensamma nämnaren är mode- och kvalitetsmedvetna skoälskare. Vi vill ge våra anställda rätt
förutsättningar och rätt miljö för att ständigt kunna
utvecklas och samtidigt uppnå sin fulla potential. Här
kommer några exempel på vad vi på Scorettgruppen
erbjuder dig som medarbetare:

K

ollektivavtal

F

riskvårdsbidrag

P

ersonlig utveckling

P

ersonalrabatt

T

ävlingar

En garanti för dig att vi följer avtalet gällande lönerevision, arbetsmiljö, semester, försäkringar, pension
och mycket annat.

Om du mår bra, mår vi bra – tillsammans.

Vi utbildar våra medarbetare och letar hela tiden
talanger som är redo att ta nästa steg i företaget!
Att rekrytera internt ser vi som ett stort plus.

Som anställd inom Scorettgruppen får du personalrabatt på hela sortimentet.

På både enskild- och gruppnivå sker många roliga
och inspirerande tävlingar som stärker sammanhållningen och utvecklar dig som säljare på ett individuellt plan. Både stora och små vinster, alltifrån
resor till skofabriker i Europa till lönebonusar eller
varför inte en trevlig bowlingkväll med dina kollegor.
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Tjänster i Scorett-gruppen
”När jag ser tillbaka på mina år på Scorett blir jag både glad och stolt. Jag började min resa på Scorett som
butikschef i en mindre butik och idag driver jag en av Scoretts största enheter. Jag har jobbat på Scorett i 13 år
och jag stortrivs fortfarande. Det jag gillar allra mest är möjligheten att kunna påverka, inte bara i den dagliga
butiksdriften utan även ex. inköp och produktutveckling. Min resa har både varit rolig och utvecklande och jag
ser verkligen fram emot en fortsatt framtid på Scorett.” Anna Svensson, Butikschef

Resultatinriktade och coachande
butikschefer som levererar
Som butikschef i Scorettgruppen
förväntas du att driva butiken som om
den vore din egen. Du jobbar med frihet under ansvar, du är en förebild och
ambassadör för Scorettgruppen. Du
når resultat genom att arbeta målmedvetet, med gott affärssinne kombinerat med förmågan att inspirera och
motivera teamet omkring dig. Har

Karismatiska säljare som inspirerar
och ger service i världsklass
Som säljare i Scorettgruppen är du vårt
ansikte utåt, den som ger varje kund
en förstklassig service och shoppingupplevelse. Våra kunder förväntar sig
att få allt från kunskap och produktinformation till inspiration och tips.
Det är din uppgift att leverera detta
med ett leende på läpparna. Som säljare behöver du därför vara social och
utåtriktad med massvis av positiv energi.

Du är lika mycket en teamplayer som
tävlingsinriktad och du triggas av
att jaga mål som lyfter både dig och
din butik. Många av våra chefer och
medarbetare på vårt huvudkontor
har börjat sin karriär som säljare. I
butiken, tillsammans med våra kunder,
lägger du grunden för en framgångsrik karriär i Scorettgruppen.

”Det var min kärlek för skor som gjorde att jag sökte mig till
Scorett. Men det är mina härliga kollegor och trevliga kundersom
gör att jag går med ett leende på mina läppar till jobbet varje dag.”
Joakim Ekholm, Butikssäljare

Vill du göra karriär inom
Scorettgruppen?
Du hittar alla våra lediga tjänster här
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du dessutom en entreprenörsådra, är
tävlingsinriktad och gillar att tänka lite
utan för boxen – kommer du att trivas
väldigt bra hos oss. Vi brukar tänka
på våra butikschefer som spelande
tränare. En aktiv kapten som tillsammans med medarbetarna på golvet
säljer och ger våra kunder service i
världsklass samtidigt som vi har roligt.

”Jag blev så glad när jag fick frågan om rollen som biträdande
butikschef. Nu får jag möjligheten att utvecklas och lära mig mer
inom företaget och det som jag behöver kunna för att en dag kunna
driva min egna butik.” Izabella Ståhl, Biträdande butikschef

Biträdande butikschefer
– våra framtida stjärnor
Våra biträdande butikschefer plockar vi bland våra allra duktigaste säljare. I denna roll arbetar
du som säljare men har huvudansvaret för butiken när butikschefen
inte är på plats och du är dennes
högra hand. Butikschefen är din
mentor och ansvarar för att du
lär dig allt inom butiksdrift och

ledarskap. Målet är att du på sikt
ska kunna driva din egen butik.
Detta är den perfekta tjänsten
för de säljare som behöver större
utmaningar och ansvar men som
ännu inte är riktigt redo att driva
en butik helt på egen hand. Det är
från detta led vi hittar våra framtida stjärnor.

Engagerade lagermedarbetare i härlig gemenskap
Som lagermedarbetare på Scorett kommer du att arbeta i en
trivsam miljö med högt tempo.
Huvuduppgiften är såklart att
se till att våra butiker har rätt
skor, i rätt antal och vid rätt
tidpunkt. Till din hjälp har du
trevliga kollegor och bra arbet-

shjälpmedel. Du får en god
insyn i våra produkter, flöden
och leveranser. Flera av våra
lagermedarbetare har använt
denna kunskap för att gå vidare
till tjänster inom logistik och
vår kundtjänst.

”Jag har jobbat på lagret i 5 år nu och jag trivs fortfarande lika
bra. Jag gillar att ha koll på grejer och samtidigt få hålla igång
kroppen”. Jim Söderberg
”Vi har en bra stämning här, att vi både är killar och tjejer i
olika åldrar bidrar nog en hel del” Anna Söderbaum

Medarbetare på huvudkontoret
– ett servicecenter för våra butiker
Vårt huvudkontor i ligger i Varberg och är kärnan av vår verksamhet. Här hittar du allt från
marknad, utveckling/design, ekonomi och HR till IT, etablering,
logistik, inköp och sälj. Arbetet på
huvudkontoret präglas av entreprenörskap och kreativitet. Vi
är en platt organisation där allas

idéer kan bli verklighet och vi
jobbar gärna över gränserna.
Oavsett avdelning som du och
din kompetens hör hemma på
präglas huvudkontoret av en
härlig gemenskap, där vi jobbar
hårt och samtidigt har väldigt kul
tillsammans.

”Entreprenörsandan genomsyrar det mesta av arbetet som vi
gör, inte alltid strukturerat men alltid med kreativitet, passion
och mycket hjärta. Det passar mig perfekt”.
Jonas Olsson, Produktutvecklare
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ALLTID med ett hållbarhetsoch miljöperspektiv
Human Bridge

Sunshine Project
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A

tt vi behöver tänka på miljön
är ingen nyhet, men det är
inte alla som omsätter tankar till handling. Hos Scorett pågår
en ständig strävan efter att tillverka,
samarbeta och sälja skor och produkter som har en så låg klimatpåverkan
som möjligt.
Kvalitet. Genom Scoretts 30-åriga
historia har just ordet kvalitet ständigt genomsyrat verksamheten. Ett
cirkulärt tänkande och arbetssätt, som
under 2000-talet gått till att naturligt
och enkelt även inkludera ett hållbarhetsperspektiv. Idag går ledorden
kvalitet och hållbarhet hand i hand
genom Scoretts helhetstänk, utan att
det görs avkall på något.
Sophie Arnesved är hållbarhetsansvarig på Scorett, vilket inkluderar
många ansvarsområden. Alltifrån att
exempelvis säkerställa att inga produkter innehåller skadliga kemikalier till att kontrollera fabrikerna där
tillverkningen sker. Hon följer processen från ax till limpa – eller från
idé till lansering, om man så vill.
– Utöver vårt eget arbete inom företaget samarbetar vi med flera ideella
organisationer. Bland annat Sunshine Project, som är ett barndaghem

i Indien. De tar hand om drygt 250
barn, står för deras försörjning samt
ser till att de har kläder och går i skolan, berättar Sophie Arnesved.

väskor är gjorda av vegetabiliskt garvat skinn och delar av Canada Snows
mösskollektion är tillverkad av ekologisk bomull.

Varje månad skänks en summa till
Sunshine Project och med jämna
mellanrum skänks även intäkterna
från butikernas påsförsäljning till
Sunshine Project. Scorett bidrar även
kring jultider, för att barnens firande
ska bli så fint som möjligt.

Märker ni effekter av ert hållbarhetsarbete och får ni respons från kunder i
butik och liknande?
– Ja, absolut. Frågor och intresset
ökar hela tiden, från både kunder
och våra egna medarbetare. Ju mer
vi kommunicerar, desto större medvetenhet skapas hos kunden, vilket är
viktigt, säger Sophie Arnesved.

Dessutom samarbetar Scorett med
Human Bridge, en svensk biståndsorganisation med inriktning på människor och miljö. Dit skänks alla skor
som av någon anledning inte kan
säljas i butik. Emellanåt har Scorett
också kampanjer, då kunder kan
lämna in gamla begagnade skor som
kan återanvändas via Human Bridge.
Flera varumärken som du hittar i
Scorett-butikerna präglas tydligt
av hållbarhet. Läder by Nature är,
som namnet antyder, framtaget med
naturens bästa i åtanke. Under våren
2019 släpper märket Sweeks sina
första veganskor. Många av deras
modeller görs även i Sverige, för att
krympa avståndet mellan tillverkare
och kund. Flera av Novitas lyxiga
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