
 

 

 
 
 
“De Kringwinkel” staat voor kwaliteitsvolle herbruikbare goederen waarbij aandacht voor het milieu, 
dienstverlening aan de klant centraal staan en waarbij we mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een traject aanbieden om te groeien naar een tewerkstelling in het reguliere 
arbeidscircuit.  

 
 

 

WINKELVERANTWOORDELIJKE (m/v)  

Je opdracht  

• Je runt een Kringwinkel samen met een collega en een team van medewerkers.  

• De winkelvloer is je biotoop.  

• Kwaliteitsvol werken vertaal je naar de werkvloer en naar je team.  

• Je coacht en begeleidt een team van 10 tot 20 medewerkers en zorgt samen met hen voor een 
goede gang van zaken op vlak van presentatie, verkoop, stockage , administratie …  

 • Je ondersteunt je medewerkers op vlak van technische en sociale vaardigheden.  

*Je team ondersteunen en begeleiden is een essentieel luik binnen deze opdracht. Je wordt 
verwacht je team actief te betrekken in de werking en hen te coachen zodat hun talenten 
zichtbaar worden en ze de ruimte en stimulans krijgen naar verdere ontwikkeling om zo meer 
slagkracht te verwerven richting reguliere arbeidsmarkt.  

• Je organiseert de winkel zodat die is afgestemd op de wensen van de klant en volgens De 
Kringwinkel-huisstijl.  

• Samen met de andere winkelverantwoordelijken en de bedrijfsleider vorm je een team.  

• Je bent bereid in verschillende winkels in het Antwerpse te werken. 

 

 

Je profiel  

• Je winkel en vooral je team, dat is jouw ding!  

• Je bent commercieel en hebt ervaring in het werken met een ploeg, een winkel.  

• Je bent een natuurlijke teamplayer en hebt de sociale vaardigheden om een groep van 
medewerkers te leiden, te begeleiden en te motiveren.  



 

 

 

 

• Enige kennis van design, stijlen en de waarde van goederen is een pluspunt.  

• Je bent flexibel, stressbestendig en oplossingsgericht. Zaterdagwerk is vanzelfsprekend. 

• Je bent PC-vaardig, beheerst de courante Officetoepassingen.  

• Kwaliteit en competentie zijn belangrijker dan etniciteit, geslacht en leeftijd.  

 

Ons aanbod  

• Een voltijdse (36 uur), stabiele en afwisselende job in een sociale omgeving.  Onbepaalde duur 
contract. 

• Extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding…)  

 

Interesse? Stuur je motivatiebrief en Curriculum Vitae voor 10 mei 2018 naar:   

aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be t.a.v. Sabine Van Kelst 

 

 

 
 


