
VERANTWOORDELIJKE 
PRODUCTIEAFDELING

• Als meewerkende begeleider sta je dagelijks met beide voeten 
in de praktijk. Samen met je collega-verantwoordelijken leid 
je de dagelijkse werking van de sorteerafdeling (speelgoed, 
boeken, huisraad en vrijetijdsartikelen)

• Je bent verantwoordelijk voor het volledige proces, van 
ontvangst tot verzending

• Je stuurt samen met je collega’s een team van 30 tot 50 
medewerkers aan. Je rapporteert aan en kan terecht bij je 
teamverantwoordelijke

• Samen met je collega’s begeleid je de medewerkers bij hun professionele ontwikkeling, ontdekt hun 
talenten en laat hen schitteren

• Samen met je teamverantwoordelijke bedenk je verbeteracties die gedragen worden door het hele team, 
om zo uitdagende targets te realiseren

• Je communiceert vlot en constructief met de afdeling logistiek en de winkels om de goederenflow optimaal 
te houden

• Je werkt in een uitdagende onderneming die 
toonaangevend is op vlak van circulariteit en 
sociaal ondernemerschap

• Je krijgt veel vrijheid en kansen om 
verantwoordelijkheid te nemen

• Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 70 
verschillende landen)

• Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle 
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen

• Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
vakantiedagen

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer 
openbaar vervoer aan 100%

• Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden

To do

Solliciteren per mail voor 07/02/2021

Sollicitatie richten aan 

aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be

Toe te voegen berichtregel: Sollicitatie Verant-

woordelijke productieafdeling

Toe te voegen bijlagen: 

CV en motiviatiebrief

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

  500 Jobs voor mensen die heT 
moeiliJk hebben op de arbeids-

markT 

3 milJoen kg hergebruik 
per Jaar = 

303 gevulde 
zeeconTainers

• Geboren organisator
• Creatieve probleemoplosser
• Stressbestendig
• Flexibel
• Kennis tweedehands goederen
• Vlot met courante ICT toepassingen
• Inzicht magazijnorganisatie 
• Sociale vaardigheden
• Teamspeler
• Leidinggevende ervaring is plus


