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Vzw De Kringloopwinkel vormt samen met vzw Constructief en vzw Mobiel de vzw Deltagroep.  
We ontwikkelen in Deltagroep verschillende producten, diensten en activiteiten. Op die manier 
helpen we onze medewerkers maatschappelijk en professioneel te participeren en versterken 
we het sociaal weefsel.  Als maatwerkbedrijf bieden de 3 vzw’s banen en werkervaringskansen 
voor wie om persoonlijke redenen moeilijk een job vindt. De Kringloopwinkel zorgt dankzij 
lokale inzameling en verkoop van tweedehandsspullen tevens voor minder afval en een breed 
aanbod voor elk budget. 

De 300 medewerkers van De Kringloopwinkel zijn verdeeld over verschillende locaties in de 
ruime Kortrijkse regio: De Kringloopwinkel in Avelgem, Beveren-Leie, Kortrijk, Menen, 
Wevelgem en Zwevegem, De Bazaar in Kortrijk, De Hangaar en een centrale zetel met 
administratieve diensten en diverse ateliers in Kortrijk-Heule.   

Meer informatie over de werking van de groep is te vinden op www.deltagroep.be,  
www.dekringloopwinkel.be, www.vzwconstructief.be en www.mobiel.be. 

Vzw de Kringloopwinkel Deltagroep zoekt een gedreven collega: 

Assistent werkleider Kringloopwinkel (m/v)  
 

FUNCTIE-INHOUD 

• Je ondersteunt de werkleider bij het uitvoeren van de dagelijkse opdrachten in 
de werking. 

• Je kan voor een korte periode de afdeling operationeel sturen, je ziet prioriteiten 
en kan hierop de planning aanpassen. 

• Je helpt de werkleider bij het laten naleven van de geldende afspraken op de 
werkvloer. 

• Je geeft opdrachten aan de medewerkers van de afdeling in samenspraak met 
de werkleider. 

• Je geeft opleiding aan (nieuwe) medewerkers. 
• Je werkt mee in de diverse taken in de winkel, het magazijn, de sortering,… 
• Je zorgt voor een goede klantenservice. 

PROFIEL 

We zoeken een sociaal ingesteld iemand: 

• die stevig in zijn/haar schoenen staat en zelf graag de handen uit de mouwen steekt; 
• die klantgericht werkt en denkt; 

http://www.deltagroep.be/
http://www.dekringloopwinkel.be/
http://www.vzwconstructief.be/
http://www.mobiel.be/
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• die goed kan plannen en organiseren; 
• met een geduldige en positieve ingesteldheid en in staat om een groep medewerkers te 

enthousiasmeren; 
• met een flexibele ingesteldheid (zowel naar taakinhoud, werkorganisatie als werkuren (14-

daags zaterdagwerk)). 
 

AANBOD 

• Motiverende werksfeer in een dynamisch sociaal bedrijf;  
• verloning volgens intern baremasysteem (+ maaltijdcheques);  
• plaats tewerkstelling: Zuid-West Vlaanderen; 
• vacature onbepaalde duur; 
• opleiding op de werkvloer. 
 

AANWERVINGSPROCEDURE 

Mail uw motivatiebrief en een volledige CV tav Sylvie D’Hondt, personeelsdirecteur, naar: 
vacature@deltagroep.be met vermelding van “vacature assistent werkleider kringloopwinkel” 
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