
Instructeur/Winkelverantwoordelijke - Kringwinkel
KRINGLOOPWINKEL HERZELE in HERZELE
 Online sinds 21 jun. 2019 - Tijdelijke job (met optie vast)

Functieomschrijving
De Kringwinkel ’t Vierkant biedt arbeid om maat voor personen die (nog) niet op het reguliere arbeidscircuit terecht
kunnen. Om werk op maat te bieden hebben wij winkelverantwoordelijken nodig die naast de winkelwerking ook onze
doelgroepmedewerkers kunnen aansturen en samen met hen opzoek gaan naar arbeid op maat. Je staat hierbij in voor
volgende verantwoordelijkheden:

§ Je zorgt voor een goede algemene werking van de winkel. Je waakt over het assortiment, de prijzen, de orde en netheid
van de winkel, klantentevredenheid, …

§ Je profileert je tot coach waarbij je jouw team weet aan te sturen zodat doeltellingen worden behaald. Hierbij hou je
rekening met de individuele sterktes van jouw medewerkers. Je werkt nauw samen met de personeelsdienst op hun
progressie op te volgen en competenties nog beter te ontwikkelen.

Profiel
Jouw basis houding stemt overeen met de visie en missie van De Kringwinkel ’t Vierkant: je handelt vanuit een respectvolle
grondhouding en een inclusieve visie. Dit uit zich zoals bij iedere medewerker binnen de Kringwinkel ’t Vierkant in de
kerncompenties: samenwerken, diversiteit, verantwoordelijkheid en kwaliteit.

Als winkelverantwoordelijke werk je zelfstandig, neem je initiatief en kan je plannen en organiseren. Anderzijds ben je ook
een teamplayer en communicatief naar collega’s. Je hebt een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van iedereen.
Eveneens ben je klantgericht en beschik je over ervaring, kennis en/of interesse van/voor tweedehandsproducten. Ook kan
je goed om met conflicten en draag je groepsdynamica hoog in het vaadnel.Je beschikt over een diploma op een bachelor
niveau of gelijkwaardig bijgeschoold door ervaring.

Jobgerelateerde competenties

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

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

De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen

De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen

Klanten adviseren en informeren over producten
Producten verkopen

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

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

De verkoopeenheid opruimen, schoonmaken en in orde brengen



De producten ontvangen
De levering met de bestelbon controleren
Producten opslaan of in afdelingen plaatsen

Persoonsgebonden competenties

Regels en afspraken nakomen

Creatief denken (Inventiviteit)

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Zin voor nauwkeurigheid hebben

Klantgerichtheid

Omgaan met stress

Contactvaardig zijn

Plannen (= ordenen)

Leervermogen hebben

Zelfstandig werken

Commercieel zijn

Aanbod
§ Voltijdse job (38u)

§ Tijdelijk contract (met optie vast)

§ Loon volgens anciënniteit (barema paritair comité 327.01, categorie 4)

§ Maaltijdcheques

§ Hospitalisatieverzekering

Plaats tewerkstelling
KRINGLOOPWINKEL HERZELE 
Solleveld 25 9550 HERZELE 
Toon op kaart

Bijlage: vacature-winkelverantwoordelijke.pdf PDF

Vereiste studies

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

Frans (goed)

Nederlands (zeer goed)

https://www.vdab.be/api/vindeenjob/vacatures/59630582/bijlage


 

Contract

Tijdelijke job (met optie vast)

Voltijds

Dagwerk

Weekend

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 

Via e-mail: nele@tvierkant.be
Contact: Nele Van den Broeck

VDAB-vacaturenummer: 59630582

Online sinds: 2019-06-21

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.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

mailto:nele@tvierkant.be

