Teamleider Kringwinkel Ateljee vzw
Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste teamleider
(Voltijds – Onbepaalde duur)
Ateljee vzw is een Gents maatwerkbedrijf. Bij ons kunnen mensen aan de slag die geen werk vinden op de reguliere
arbeidsmarkt omdat ze bijvoorbeeld kortgeschoold zijn, langdurig werkloos …
Ze werken in een van onze projecten: De Kringwinkel, Het Restaurant, Fietsherstelwerkplaats Trans-fair,
elektroherstelwerkplaats, sortering…
We zijn nu op zoek naar een teamleider van De Kringwinkel ter versterking van ons winkelteam. Onze teamleiders
staan in voor het dagelijks operationeel beheer van de winkel. Dit gaat van de organisatie van de binnenkomende
goederen tot en met de afhalingen van de goederen. Je hebt een commerciële neus, leert jouw mensen de job van
winkelmedewerker aan en weet je team te enthousiasmeren.
Taken
Je organiseert alle winkelwerkzaamheden en controleert de uitvoering ervan
Je zorgt voor een optimale winkeluitstraling
Je staat in voor het realiseren van de vooropgestelde omzet
Je leidt uw medewerkers op en zorgt voor de competentieontwikkeling in nauwe samenwerking met HR
Je werkt mee in de winkel en steekt graag de handen uit de mouwen
Profiel
Je hebt ervaring in winkelmanagement en houdt het evenwicht tussen klant en organisatie
Je bent klantvriendelijk en sterk commercieel ingesteld
Je houdt van plannen en organiseren en bent graag op de werkvloer aanwezig
Je bent een echte coach: met geduld en aandacht voor de juiste uitleg, leid je elke medewerker op
Je gelooft in de kracht van je team en je weet je medewerkers te stimuleren en te motiveren
Je bent stressbestendig
Je bent in het bezit van rijbewijs B
Aanbod
Een afwisselende en boeiende job met een grote maatschappelijke impact
Een werkomgeving die een evenwichtige combinatie met het gezinsleven mogelijk maakt : 1 zaterdag per maand
werken
Een enthousiast team waarin initiatief wordt aangemoedigd
Heel wat opleidingsmogelijkheden
Een voltijds contract onbepaalde duur
Loon volgens pc 327 – cat. 4. – maximale overname van relevante anciënniteit
Maaltijdcheques
Interessante en milieuvriendelijke regeling van het woon-werkverkeer
Onmiddellijke indiensttreding
Tewerkstellingsplaats: Gent

Interesse?
Stuur snel je motivatiebrief en CV naar jobs@ateljeevzw.be
Deadline: 10 januari 2022
Voor meer inlichtingen en volledig functieprofiel kan je terecht bij Isabel Van den Steen, manager kringwinkels, tel. :
0498/03.66.59
Neem ook eens een kijkje op onze website www.ateljeevzw.be of www.uwkringwinkel.be
Ateljee vzw staat voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun
competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je
kans om deel uit te maken van ons dynamisch team niet.

