Zuid-Oost-Vlaanderen
De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen is een maatwerkbedrijf dat tewerkstellings- en ontplooiingskansen biedt
aan personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zetten zeer sterk in op hergebruik van
goederen, dit door goederen een tweede leven te schenken en deze aan voordelige prijzen aan te bieden. Wij
zijn actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen en een deel van het Pajottenland. Om onze medewerkers optimaal
te ondersteunen zijn wij op zoek naar m/v/x:

VERANTWOORDELIJKE TEXTIELAFDELING - Geraardsbergen
FUNCTIEOMSCHRIJVING
De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen biedt arbeid op maat voor personen die (nog) niet op het reguliere
arbeidscircuit terecht kunnen. Om werk op maat te bieden zijn wij op zoek naar een leidinggevende die naast
de werking van de textielafdeling, ook onze doelgroep medewerkers aanstuurt en samen met hen op zoek gaat
naar arbeid op maat.
▪
▪

Je zorgt voor een goede algemene werking van de textielafdeling en waakt over het assortiment, het
sorteerproces, prijzen, orde en netheid van de afdeling, …
Je profileert je tot coach die het team op een juiste, aangepaste manier weet aan te sturen zodat
doelstellingen worden behaald. Hierbij moet er rekening worden gehouden met het individuele
kunnen van de medewerkers. Je werkt nauw samen met de personeelsdienst om de progressie van de
doelgroep medewerkers op te volgen en hun competenties nog beter te ontwikkelen.

COMPETENTIEPROFIEL
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en missie van De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen: je handelt
vanuit een respectvolle grondhouding en een inclusieve visie. Dit uit zich zoals bij iedere medewerker binnen de
Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen in de kerncompetenties: samenwerken, diversiteit, verantwoordelijkheid en
kwaliteit.
Als verantwoordelijke textielafdeling kan je zelfstandig werken, neem je initiatief en ben je goed in plannen en
organiseren. Daarnaast ben je een communicatieve teamplayer, ben je positief ingesteld en heb je respect voor
elk individu. Je hebt affiniteit met tweedehandsproducten en kan goed om met conflicten. Groepsdynamiek
draag je hoog in het vaandel.
Je beschikt over kennis van en hebt ervaring met retouches en kledingreparatie en hebt affectie met creatie en
mode.

ONS AANBOD
▪
▪
▪
▪

Voltijds contract - onbepaalde duur
Loon volgens anciënniteit (barema paritair comité 327.01, categorie 4)
Maaltijd- en ecocheques
Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden)

SOLLICITEREN
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV via e-mail, naar chris@kwzov.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke
aanpak van jouw kandidatuur. Meer info over De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen is terug te vinden op onze
website of facebookpagina.
https://www.dekringwinkel.be/zuidoostvlaanderen
https://www.facebook.com/DeKringwinkel.zuidoostvlaanderen

