Begeleider / co-winkelverantwoordelijke – grootgoed
Kringwinkel De Cirkel Lochristi
Steek jij graag de handen uit de mouwen?
Ben je een echte doener die samen met je team het dagelijks
reilen en zeilen in Kringwinkel De Cirkel Lochristi mee
ondersteunt?
Samen met je collega filiaalverantwoordelijke zorg je voor de
organisatie van de winkel – ateliers en de begeleiding en
opvolging van je medewerkers van het grootgoed-team

Dit doe jij :
Je stuurt je team van grootgoed-medewerkers aan
Je werkt actief mee in het magazijn en zorgt ervoor dat de
goederenstroom en de afvalstroom vlot verloopt
Je zorgt samen met je team voor een goed aangevulde winkel
(meubelen-electro-vrijetijd)
Je overziet het geheel en bent sterk in plannen en organiseren
Bovendien ben je positief ingesteld , heb je zin om samen met mensen te
werken en op-nieuw kansen te geven aan mensen en spullen – op-nieuw
GELUK

Dit ben jij :
Je bent sociaal geschoold en in het bezit van een agogisch diploma hoger
secundair onderwijs OF je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring
binnen maatwerk

Je zorgt voor een goede begeleiding en ondersteuning van je
medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt
(ontwikkelgesprekken-evaluatiegesprekken)
Je weet van aanpakken, je bent een echte doener en je kan goed plannen
en organiseren
Je bent duidelijk en correct en je kan je medewerkers goed mee
aansturen op de werkvloer
Je bent positief ingesteld en gaat op zoek naar de talenten van je
medewerkers
Je bent klantvriendelijk en resultaatgericht
Je denkt oplossingsgericht

Dit bieden wij :
Een voltijds bediendencontract onbepaalde duur ( we gaan van start met
een contract bepaalde duur 6 maand )
Verloning volgens barema 327.01 categorie 3 (relevante werkervaring
telt mee voor anciënniteit)
Tussenkomst in woon-werkverkeer
Ecocheques
Joblocatie : Kringwinkel De Cirkel Lochristi – Antwerpsesteenweg 31 –
9080 Lochristi
Werkrooster : dinsdag tem zaterdag (9u – 17u30 ) (2 werkende
zaterdagen/maand)

Zin in deze job boordevol afwisseling?
Solliciteer dan snel !
Graag je motivatiebrief en CV naar peter@kringwinkeldecirkel.be en
jet@kringwinkeldecirkel.be
Voor meer info kan u terecht bij Jet Verstraete - 09.348.75.31
Solliciteren kan tem 16.09.2022

