
 

Kringwinkel Kust vzw is een organisatie in de sociale economie. Wij bieden opleiding en 

werkgelegenheid op maat aan met oog op doorstroom voor mensen die in het gewone arbeidscircuit 

weinig of geen kansen krijgen. Via onze vijf winkels bieden we kwaliteitsvolle tweedehandsgoederen 

aan met specifieke aandacht voor een aangepast prijsbeleid in functie van kansengroepen. Daarnaast 

leveren we ook een bijdrage aan een duurzaam klimaat door spullen een tweede leven te geven 

waardoor ze niet op de afvalberg terechtkomen. 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor de winkelcoaches. Je doet dit vanuit een commerciële 

invalshoek met aandacht voor de sociale context van De Kringwinkel.    

 Je evalueert de winkelcoaches in overleg met HR.  

 Je organiseert een rondgang in de winkels, je plant en leidt het winkelteam. Je hebt hierbij 

aandacht voor een positief teamgevoel. 

 Je volgt de verkoopcijfers op en neemt initiatief om tijdig bij te sturen.  

 Je  zorgt voor een correct kassabeheer. 

 Je waakt over de personeelsbezetting in de verschillende winkels en bent bereid om zelf in te 

springen. 

 Je volgt de onderhoudswerken in de winkels op en bent hiervoor de eerste contactpersoon.  

 Je verzorgt de PR. Je communiceert acties op sociale media, informeert de klanten en bent 

ook het aanspreekpunt voor onder andere de koepelorganisatie Herwin. 

 Je maakt deel uit van het managementteam. 

 Commercieel talent met goesting om dit in te zetten voor een maatschappelijk doel 

 Iemand met voldoende verantwoordelijkheidszin die zelfstandig en resultaatsgericht wil 

werken 

 Een goede organisator 

 Leidinggevend  met een mensgerichte, maar soms ook sturende aanpak 

 Iemand die inzet op verbindende communicatie 

 Flexibel  (zowel voor wat betreft inhoudelijke veranderprocessen als voor occasioneel 

zaterdagwerk) 

 Een teamspeler  

 iemand die graag strategisch meedenkt 

 Een persoon met een socio-economische klik 

 In het bezit van een rijbewijs B 

 Je behaalde een bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring) 

 



 


