
Vacature
De Kringwinkel Antwerpen is een toonaangevend 
Maatwerkbedrijf in de circulaire economie in de regio 
Antwerpen. We recupereren jaarlijks meer dan 3,5 miljoen kilogram 
herbruikbare goederen en geven die via onze 11 winkels en een 
online shop een kans op een nieuw leven. 

Zowel meubels, kleding, huisraad, decoratie en elektro behoren tot 
ons gamma. 500 mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt 
vinden bij ons een baan. We begeleiden hen naar een duurzame 
introductie op de arbeidsmarkt. Dat doen we samen met 70 
omkaderende personeelsleden.  
Jaarlijks streven we een gezond bedrijfsresultaat na, zodat we 
onze missie en visie op vlak van circulariteit en tewerkstelling steeds 
verder kunnen uitbouwen. 

Na 25 jaar samenwerking gaat onze huidige directeur met 
pensioen en kijken we voor de continuïteit van onze 
organisatie met zorg uit naar een Algemeen Directeur. 

Je talenten
• Je kan bogen op een stevige dosis ervaring in 
managementfuncties met eindverantwoordelijkheid, 
in het bijzonder met organisatieontwikkeling en change 
management.
• Je bent vertrouwd met en hebt een visie op 
tewerkstelling, duurzaamheid en circulariteit en 
de groeiende rol van de Kringwinkel daarin.
• Je bent een sociale verbinder die met een 
waarderende aanpak mensen weet samen te brengen.
• Je bent leergierig en laat je stimuleren door andere 
meningen, om zo mee te bouwen aan een lerende 
organisatie. 
• Je bent een inspirator voor anderen om de 
organisatie te laten groeien en grenzen te verleggen. 
• Je communiceert helder.

Onze troeven
• Je krijgt de kans te werken en te innoveren met impact 
in een creatieve organisatie met een bijzonder 
maatschappelijk belang, waarmee je 
daadwerkelijk het verschil kan maken op de weg naar 
duurzame tewerkstelling. 
• De innovatieve context waarin je terecht komt, 
plaatst je aan het stuur om jezelf continu te ontwikkelen. 
• Je komt terecht in een ervaren team dat een warm 
hart heeft voor de organisatie en voor de mensen die er 
werken. 
• We voorzien een evenwichtig beloningspakket, 
bestaande uit financiële en aanvullende voordelen.

Interesse?
Fijn! Dan willen we hierover graag met jou een 
boeiend gesprek aangaan.
Richt je kandidatuur a.u.b. per mail aan de 
voorzitter van De Kringwinkel Antwerpen, Kurt Van 
der Herten (voorzitter@dekringwinkelantwerpen.be). 
Uiteraard behandelen we je kandidatuur met de nodige 
discretie. 

Je plek in De Kringwinkel
• Je geeft rechtstreeks leiding aan je 
collega-directieleden en ondersteunt hen bij de 
realisatie van het beleid.
• Je bent de link met en rapporteert aan het 
bestuursorgaan.
• Je bent directeur voor alle medewerkers en gezicht van 
het bedrijf. 

Jouw uitdagingen
• Je bent de eindverantwoordelijke, zet de lijnen uit voor 
de realisatie van het strategisch plan en bewaakt de 
gezonde rentabiliteit van de organisatie.
• Samen met je team zet je De Kringwinkel Antwerpen 
verder in de markt als innovatieve onderneming die 
het verschil maakt in de belangrijke uitdagingen 
waarmee onze samenleving op vlak van milieu en 
tewerkstelling worstelt. 
• Je ondersteunt de professionele groei van het 
directieteam als geheel en van de individuele teamleden.
• Als leider van het directieteam bewaak je het 
gedeelde leiderschap en zorg je voor cohesie.
• Je zorgt voor een slagkrachtige en klantgerichte 
organisatie om de ambities op vlak van hergebruik en 
duurzame marktontwikkeling waar te maken.
• Met je directieteam vertegenwoordig je de 
organisatie in relevante netwerken en belangen-
organisaties, die actief zijn rond (kansengroep-)
tewerkstelling, circulaire economie en werkgeverschap.
• Je bewaakt de interne cohesie en het welzijn van 
de medewerkers (o.a. als voorzitter van de 
Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie & 
Bescherming, maar ook door rondgang op de 
werkvloer, …).
• Je coördineert de rapporteringen met zorg voor 
coherentie en consistentie.

Algemeen Directeur


