
 

 

vzw Leefbaar Wonen – Kringloopcentrum     Terluchtestraat 38    8020 Oostkamp 0457.516.831   RPR 

Brugge 

   

 1 

De Kringwinkel ’t rad maakt mensen en spullen meer waard, met respect voor 

het milieu. Help je De Kringwinkel ‘t rad om een permanent en ruim aanbod 

van betaalbare, herbruikbare spullen aan te bieden? Wil je graag een 

kringwinkel runnen? Wil je bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze 

medewerkers in één van onze winkels? Is coachen en motiveren je ding? Ben 

je gebeten door de sociale economie?  Dan is de onderstaande functie vast 

iets voor jou! 

Winkelverantwoordelijke Knokke-Heist M/V/X 

 

Functie 

Als Winkelverantwoordelijke sta je dagelijks in De Kringwinkel ’t rad . Je zorgt 

voor een permanent en ruim aanbod van betaalbare, herbruikbare spullen, 

waardoor je meehelpt te bouwen aan een toekomst.  

Je stuurt dagdagelijks 15-20 medewerkers aan op de werkvloer. Je geeft hen 

dagelijkse feedback, ondersteunt hen bij de werkzaamheden en verzorgt de 

werkplanning en verdeling. In samenwerking met HR ondersteun je hen om zich 

verder te ontwikkelen. 

Kortom, je wil een winkel runnen en coacht jouw medewerkers tijdens het werk. 

Profiel 

 

• Je hebt ervaring in winkelmanagement  

• Je bezit sterke coachings- en leiderschapsvaardigheden; 

• Je stelt je flexibel op en springt in bij vragen en noden; 

• Je bent commercieel ingesteld – kennis van de tweedehandssector is 

een pluspunt; 

• Je bent bereid om op zaterdag te werken 
 

Wij bieden je een job binnen een mensgerichte organisatie waar respect, 

samen verbeteren en zorg dragen voor de toekomst centraal staan. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je je job graag doet en krijg je de 

nodige autonomie, verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijke groei. 

Je kan rekenen op een marktconforme verloning volgens PC 327.01 aangevuld 

met extralegale voordelen (zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 

glijtijd, dubbel vakantiegeld, september- en eindejaarspremie, 2 extra 

vakantiedagen op ondernemingsniveau en extra vakantiedagen vanaf 35 

jaar). 
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Heb je interesse? Stuur je CV en motivatie voor 16/08/2022 naar Stefanie 

Herpoel via personeel@trad.be of bel ons voor vragen op 050 34 94 00.  

Wat kan je verwachten? In de week na je sollcitiatie zullen we je bellen voor 

een telefonische kennismaking. De volgende ronde bestaat uit een sollicitatie 

gesprek en daarop volgt een assessment. Voor je daadwerkelijk aan de slag 

gaat krijg je nog een aanstellingsgesprek.  
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