
VERANT-
WOORDELIJKE 
TEXTIEL
AFDELING

JE TALENTEN
- Je hebt inzicht in en kennis van 
  procesorganisatie in een productieomgeving
- Je bent vlot met courante informatica 
  toepassingen (Outlook, Word en Excel)
- Je bezit sociale vaardigheden om een 
  superdiverse ploeg van medewerkers te 
  leiden en te motiveren
- Je hebt interesse in de waarde van kleding 
  en textiel (kennis en ervaring zijn een 
  pluspunt)
- Leidinggevende ervaring in de sociale 
  economie is een plus
- Kennis van en ervaring met 
  leanprincipes is een plus

JE UITDAGINGEN 
- Samen met je collega-verantwoordelijken 
  leid je de dagelijkse werking van de 
  textielafdeling 
-  Je bent verantwoordelijk voor het 
  volledige proces, van ontvangst over 
  sortering tot levering van kleding en 
  accessoires aan onze winkels
- Je begeleidt de medewerkers bij hun 
  professionele ontwikkeling, ontdekt hun 
  talenten en laat hen schitteren
- Samen met je teamverantwoordelijke be
  denk je verbeteracties die gedragen worden 
  door het hele team, om zo uitdagende targets 
  te realiseren
- Je communiceert vlot en constructief met de 
  afdeling logistiek en de winkels om de 
  goederenflow optimaal te houden

ONZE TROEVEN
- Je werkt in een uitdagende onderneming die 
  toonaangevend is op vlak van circulariteit en 
  sociaal ondernemerschap
- Je krijgt veel vrijheid en kansen om 
  verantwoordelijkheid te nemen
- Je collega’s komen uit de hele wereld (meer 
  dan 70 verschillende landen)
- Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
  vakantiedagen
- Extralegale voordelen: hospitalisatieverze
  kering, ecocheques, riante fietsvergoeding 
  of terugbetaling woon-werkverkeer openbaar 
  vervoer aan 100%
- Ruime opleidings- en bijscholingsmogelijk- 
heden.

JOUW PLEK IN KRINGWINKEL
- Als meewerkende begeleider sta je dagelijks   
  met beide voeten in de praktijk
- Je stuurt samen met je collega’s een team 
  van 40 medewerkers aan
- Je rapporteert aan en kan terecht bij je team  
  verantwoordelijke
- Samen met 8 collega-werkleiders werk je 
  binnen het sorteerteam

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN?
Iedereen is welkom ongeacht etniciteit,
leeftijd, genderidentiteit en expressie

STUUR JE SOLLICITATIE NAAR: 
aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be  
met berichtregel: 
Sollicitatie Verantwoordelijke textielafdeling. 
Voeg hierbij ook je CV en motivatiebrief toe
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