
V A C A T U R E

CO-WINKELVERANTWOORDELIJKE (m/v) 

De Kringwinkel Antwerpen zorgt elke dag voor de inzameling en verkoop van kwaliteitsvolle herbruikbare goederen in 8 Kringwinkels. 
Hiermee krijgen 400 medewerkers een nieuwe kans op de arbeidsmarkt.

Binnenkort verhuist de Kringwinkel Schoten van de huidige locatie naar het ‘oude’ Aldi-pand. Een uitdaging waar we enorm naar uitkijken!
Voor deze nieuwe, aanzienlijk grotere winkel zijn we op zoek naar een co-winkelverantwoordelijke, 

die samen met winkelverantwoordelijke Pieter en het team de winkel runt. Ben jij dat?
Als dit nodig is, word je ingezet in andere Kringwinkels. We maken deel uit van en anticiperen graag op de lokale gemeenschap, 

dus we zouden het fijn vinden dat je het “leven” in Schoten al kent! 
 

Je opdracht

• In deze job focus je op twee gebieden: het begeleiden van je team en de commerciële uitbating van de winkel.
• Je leidt met je collega en een team van medewerkers een Kringwinkel.

• Samen met het commerciële aspect is het tewerkstellingsaspect  meest belangrijk. Met je team van 10 à 15 medewerkers 
zorg je voor een goede gang van zaken op vlak van bestellingen, verkoop, stockage, presentatie van de goederen en administratie.

• Je ondersteunt en begeleidt je medewerkers. Je coacht je team zodat hun talenten zichtbaar worden en ondersteunt hen op vlak van technische en sociale vaardigheden.
• Je organiseert de winkel zodat die is afgestemd op de wensen van de klant en volgens De Kringwinkel-huisstijl. Kwaliteitsvol werken vertaal je zoveel mogelijk op en naar de werkvloer.

• Je vormt een team met je collega-winkelverantwoordelijke , de teamleader en de andere winkelverantwoordelijken.
• Je bent bereid in één van onze andere winkels in het Antwerpse in te springen indien de werking dit vereist.

 
Je profiel

• Je winkel en je team, dat is jouw ding!
• Je bent commercieel en hebt ervaring in het organiseren van een ploeg, een winkel.

• Je bent een natuurlijke teamspeler en hebt de sociale vaardigheden om een groep van medewerkers te leiden, te begeleiden en te motiveren.
• Je hebt enige kennis van design, de belangrijkste stijlen en de waarde van goederen.

• Je bent flexibel, stressbestendig en oplossingsgericht.
• Je bent PC-vaardig, beheerst de courante Office-toepassingen.

• Kwaliteit en competentie zijn belangrijker dan etniciteit, geslacht en leeftijd.
 

ons aanbod

• Een voltijds contract en een stabiele en afwisselende job in een sociale omgeving.
• Een concurrentieel loon voor de sector.

• Extralegale voordelen
 

 

interesse?
Mail je motivatiebrief en C.V. voor 17 juli naar 
aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be


