VACATURE! GEZOCHT!

MANAGER-TEAMLEIDER
WINKELS/LOGISTIEK/MEUBELEN
De Kringwinkel Hageland is een leerbedrijf met grote klimaatambities en
zet elke dag in op de talenten van haar 250 medewerkers. We verwerken
jaarlijks meer dan 3000 ton herbruikbare goederen en geven zoveel
mogelijk spullen een tweede leven. Onze organisatie is al 25 jaar goed
voor mens, milieu en portemonnee. Surf ook naar kringwinkelhageland.be
voor meer info over onze werking, missie en visie.

JOUW PLAATS IN ONS BEDRIJF
Je bent lid van het managementteam. De directeur is je
directe leidinggevende.
Je bent verantwoordelijk voor het winkel, logistiek, meubel
team. Je geeft in totaal leiding aan iets meer dan 100 VTE.

JOUW TALENTEN
Plannen en organiseren: je houdt van orde en structuur en
werkt doelgericht.

JOUW TAKENPAKKET

Samenwerken: je werkt graag met anderen samen om de
gezamenlijke resultaten te behalen.

Als lid van het managementteam geef je mee inhoud
aan de strategie van De Kringwinkel Hageland.

People management: je geeft op
manier leiding aan je medewerkers.

Je vertaalt de strategie naar concrete doelstellingen,
acties en KPI's voor jouw team: de winkels, het logistiek
team en de product keten meubelen.

een

resultaatgerichte

Klantgericht: je richt je op de wensen van de klant én houdt
rekening met de kosten en baten voor onze organisatie.
Je bent leergierig en beschikt zelf over veel leervermogen.
Je bent minimum in het bezit van een bachelor diploma (of
bent gelijkwaardig door ervaring).
Je hebt minimum 10 jaar managementervaring in retail en/
of logistiek.

JOUW OPDRACHT
Het verzekeren van een efficiënt intern verkeer en maximale
verkoop van de goederen verwerkt door de product ketens
textiel, huisraad, elektro en fietsen, meubelen.

Je koppelt hieraan actieplannen met realistische tijdsfasering en effectieve inzet van mensen en middelen.
Je levert de interne expertise inzake goederen -en
commerciële informatiestromen.
Je geeft directe leiding aan de winkel en de logistieke
verantwoordelijken en aan de projectmedewerkers.
Je werkt nauw samen met je collega-managers /
teamleiders van de andere product ketens teneinde de
juiste goederen op de juiste plaats op het juiste moment
een tweede leven te kunnen geven.
Je bepaalt samen met je collega managers / teamleiders
en
stuurt
zelf
de
aanpak
rond
winkelbeeld,
winkelbeleving en winkelmanagement.

Het verzekeren dat al de medewerkers in je team goed
gecoacht worden en er actief gewerkt wordt aan de
ontwikkeling van de medewerker én je team.

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?
Zinvol werk en een uitdagende job in een toonaangevend
bedrijf binnen de sociale en circulaire economie, in een filearme regio

NU SOLLICITEREN?

Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur

Mail je CV en motivatiebrief dan vandaag
nog naar jobs@kringwinkelhageland.be

Marktconforme verloning (PC 327)
Extralegale
voordelen:
maaltijdcheques,
fietsvergoeding,
onkostenvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer (trein)
Je werkplek (Walstraat 2 Tienen) is makkelijk bereikbaar met
het openbaar vervoer (trein of bus)

Meer info via onze loopbaanbegeleiders Niki
Vandeplas of Mario Jonckheere: 016765390

Opleiding en bijscholingsmogelijkheden

Talenten van mensen zijn voor ons belangrijker dan geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, etnische afkomst of nationaliteit.
De Kringwinkel Hageland vzw, Walstraat 2, 3300 Tienen - www.kringwinkelhageland.be

