
KRINGWINKEL 'T VIERKANT in GERAARDSBERGEN zoekt

Tijdelijke job (met optie vast) - Online sinds vandaag

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor één van onze winkels en zijn medewerkers. Tevens ben je verantwoordelijk voor het onthaal

van klanten en de vlotte doorstroom van de goederen.

Profiel

Je bent in het bezit van een rijbewijs en een wagen, bereid tot frequent zaterdagwerk en overtuigd van de kringloopfilosofie.

Je hebt zicht op de zaken eigen aan het winkelgebeuren (kassaprogramma’s, contact met klanten, prijszetting

tweedehandsgoederen, verwerking cijfermateriaal, winkelinrichting, …)

Communiceren; je kan ideeën en meningen op een aanvaardbare en aangepaste manier aan anderen duidelijk maken zowel in

woorden als in lichaamstaal. Je kan luisteren en omgaan met reacties.

Kwaliteitsgericht handelen: je hebt een groot probleemoplossend vermogen en je bent gericht op het voorkomen van fouten.

Samenwerken: je kan zowel op zelfstandige basis als in teamverband werken aan een gezamenlijk doel.

Betrouwbaarheid: je kan afspraken nakomen en voert verantwoordelijkheden zorgvuldig en correct uit.

Coachen: je kan medewerkers tot betere prestaties brengen op basis van een evaluatie van hun successen en falen. Je zoekt

naar mogelijkheden en oefeningen om hun functioneren te verbeteren.

Plannen en organiseren: je kan prioriteiten stellen en aangeven welke acties, tijd en middelen nodig zijn om de doelstellingen

binnen uw winkelpunt te bereiken. Sturen van acties en werkzaamheden conform de planning en bewaken van de voortgang.

JOBRELATEERDE COMPETENTIES

- werknemers opvolgen in de werksituaties en een vooruitgangs- of oriëntatietraject voorstellen

- de voorraad opvolgen, tekorten vaststellen

- bestellingen plaatsen

- informatie over de activiteit of de opvolging van de werknemers uitwisselen binnen het team of met de partners

(individuele projecten, productie, groepssfeer, ...)

- de productie of dienstverlening plannen en werknemers begeleiden bij het aanleren of uitvoeren van werkzaamheden

- De productie of dienstverlening controleren en wijzigingen aanbrengen in de inrichting van werkposten,...

Jobgerelateerde competenties

Technische steun verlenen aan het team (informatie over producten, beheer van conflicten, behandelingen van

klachten van klanten, ...)

De organisatie van een verkoopeenheid ontwerpen en toepassen (uurroosters, materiaal, ...)

De verkoopruimte inrichten en de producten in de vitrines, etalages, ... uitstallen

Kassahandelingen uitvoeren (kassabedrag afrekenen, geld storten bij de bank, ...)

De administratieve en boekhoudkundige opvolging van de verkoopeenheid realiseren of de gegevens aan de

betreffende dienst overmaken

Promotie-acties voor klanten organiseren

WINKELVERANTWOORDELIJKE



Vereiste studies

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)

of gelijkwaardig door ervaring.

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Frans (in beperkte mate)

Werkervaring

Geen ervaring

Rijbewijs

B

Contract

Tijdelijke job (met optie vast)

Voltijds

Plaats tewerkstelling

Albertlaan 31 9400 NINOVE

Persoonsgebonden competenties

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Commercieel zijn

Plannen (= ordenen)

Samenwerken als hecht team

Klantgerichtheid

Contactvaardig zijn

Aanbod

wij bieden:

- een uitdagende en gevarieerde job met professionele ontplooiing binnen een groeiende onderneming

- onkostenvergoeding

- verloning via PC 327

- hospitalisatieverzekering

Plaats tewerkstelling

Albertlaan 31 9400 NINOVE



   

Waar en hoe solliciteren?

sollicitatiebrief en CV versturen naar: 't Vierkant; t.a.v. de personeelsdienst; Herenveld 4; 9500 Geraardsbergen

mailsgewijs: veerle@tvierkant.be

Solliciteren met CV 

Per brief 

Via e-mail: veerle@tvierkant.be 

Contact: Mevr. Ricour Veerle

KRINGWINKEL 'T VIERKANT 

Herenveld 4, 9500 GERAARDSBERGEN

VDAB-vacaturenummer: 56441561

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

mailto:veerle@tvierkant.be

