Coördinator kringwinkels
(voltijds)
Functiedoel:
Je staat in voor de organisatie
en opvolging van de
winkelprocessen die coachen
hanteren (magazijn – sortering –
prijzen – verkoop – logistiek –
techniek), zodat een vlotte
samenwerking tussen de
verschillende teams en winkels
ontstaat. Je bent hands-on en
inspireert anderen met je visie
op de dagelijkse organisatie. Je
maakt deel uit van het
organisatieteam en rapporteert
rechtstreeks aan de directeur.

•

Startdatum: onmiddellijke
indiensttreding mogelijk

Takenpakket:
• Opmaak en opvolging van de werkplanning – dagelijkse
aansturing van coachen.
• Technische leiding over de goederendoorstroom elektro
en fiets.
• Technische leiding over kleine herstellingen aan
infrastructuur.
• Samen met coachen de procedures binnen de
winkelprocessen vastleggen, omschrijven, borgen en
permanent verbeteren: coördinatie tussen verschillende
teams en winkels, werkplaatsinrichting, onderhoud
machines…
• Beheer van software: goederenstromen –
transportplanning – kassa.

Jouw talenten:
• Je begeleidt actief de coachen en
doelgroepmedewerkers. Je bent positief in omgang
en hebt respect voor mensen met een (psychosociale) beperking. Je houdt steeds rekening met
ieders talenten.
• Je kunt flexibel inspelen op onverwachte situaties.
• Je bent een teamplayer, werkt graag planmatig, hebt
een luisterend oor en je ben besluitvaardig.
• Je hebt een goede fysieke conditie.
• Je bent administratief sterk

•
•
•
•

Over ons:
De Enter VZW – Kringwinkels
De Cirkel in Brecht, Malle,
Schilde, Wuustwezel en
Zandhoven.
Plaats van tewerkstelling:
verspreid over de diverse
winkels met focus in Brecht.

Opleiding/ervaring/bereidheid:
• Opleidingsniveau Bachelor:
overtuig ons hoe vooropleiding of
ervaring aangewezen is om op een
kwaliteitsvolle manier onze
coachen te ondersteunen.
• Minstens twee jaar werkervaring.
• Je bent bereid om praktisch werk
te doen met coachen en
doelgroepmedewerkers.

Aanbod:
Onmiddellijke indiensttreding mogelijk,
Een unieke werkplek in een diverse omgeving.
Voltijdse vacature (38u)
Verloning volgens PC 327.01 met overname
relevante anciëniteit
Interne opleidingen, een straf team en een sterke
koepel

To do:

Heb je zin in een flinke dosis zelfrelativeringsvermogen en humor in een groeiende onderneming?
Solliciteer via: Gert.paulussen@e-cirkel.net voor 04/10/2022
(Info: Gert Paulussen (directeur) – 03 313 49 66) Eerste gespreksronde op 7/10/2022

