De Kringwinkel Antwerpen, eigenzinnig milieu- en tewerkstellingsbedrijf in de sociale economie,
zoekt een

Winkelverantwoordelijke
Als winkelverantwoordelijke sta je in voor het dagelijkse operationele
beleid van de winkel. Je bent verantwoordelijk voor het volledige proces:
van de ontvangst van de goederen in het winkelmagazijn tot en met de
verkoop aan de kassa.

Je takenpakket:
•

Samen met een collega-winkelverantwoordelijke neem je de dagelijkse leiding op in één van
onze winkelfilialen

•

Je stuurt een team aan van tien tot twintig medewerkers

•

Samen met je teamverantwoordelijke bedenk je commerciële acties die jou en je ploeg helpen
om de uitdagende verkooptargets te realiseren

•

Je zorgt voor een aantrekkelijke winkelopstelling en een gastvrije sfeer, kortom voor een
winkel waar klanten zich welkom voelen

•

Je begeleidt je team en coacht de medewerkers in hun professionele ontwikkeling. Je ontdekt
hun talenten en laat hen schitteren

•

Je zoekt aansluiting bij de buurt en lokale netwerken om zo verbindende initiatieven met
collega-ondernemers, lokale verenigingen, … op te zetten

Je profiel:
•

Je bent een commercieel talent en hebt bij voorkeur ervaring in de retail

•

Je bent een teamspeler, met uitmuntende communicatieve en relationele vaardigheden

•

Je bent een geboren organisator die nauwgezet plannen maakt en ze opvolgt

•

Je bent een creatieve ondernemer

•

In stresserende omstandigheden hou jij het hoofd koel. Je denkt snel en oplossingsgericht

•

Je bent flexibel en in staat om te werken in een uitdagende en veranderende omgeving

•

Met je begeesterende persoonlijkheid weet je het beste uit anderen te halen

•

Je bent sociaal ingesteld en staat open voor diversiteit

•

Uiteraard is zaterdagwerk geen probleem voor jou

•

Je bent bereid om in verschillende van onze filialen in het Antwerpse te werken

Ons aanbod:
•

Een voltijdse job in een sociale omgeving, met een contract van onbepaalde duur

•

Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of terugbetaling woonwerkverkeer openbaar vervoer aan 100%.

•

Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden op maat.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 19 maart 2019 per e-mail naar:
aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be
met als onderwerp ‘sollicitatie winkelverantwoordelijke’.
Meer info over ons op www.dekringwinkelantwerpen.be

