
POP-UP WINKEL
VERANT-
WOORDELIJKE.

JE TALENTEN
- Commercieel talent
- Teamspeler
- Sociaal en ondersteunend binnen je
  superdiverse team
- Geboren organisator
- Creatieve ondernemer
- Oplossingsgericht en stressbestendig
- Flexibel en bereid tot zaterdagwerk
- Ervaring in de retail is een plus

JE UITDAGINGEN 
- Je krijgt de kans om te starten in een uniek  
  project in samenwerking met Oxfam     
  en project ontwikkelaar Life
- Je begeleidt de medewerkers in je
  team bij hun professionele ontwikkeling, 
  ontdekt hun talenten en laat hen
  schitteren
- Samen met je teamverantwoordelijke
  bedenk je commerciële acties die gedragen    
  worden door het hele team, om
  zo uitdagende targets te realiseren
- Je zorgt voor een aantrekkelijke en gastvrije   
  winkelopstelling waar klanten zich
  welkom voelen

ONZE TROEVEN
- Je werkt in het midden van de stad in een 
  historisch pand waar vroeger de eerste 
  concept store van Antwerpen zich bevond
 - 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)
- Een voltijds uurrooster telt 36 uur per
  week. 
- Volgens je anciënniteit heb je recht op
  extra vakantiedagen
- We gaan voor een duurzame samenwerking 
  met jou, deze loopt ook na de pop-up verder

JOUW PLEK IN DE POP-UP 
- Samen met jouw collega van Oxfam sta je in 
  voor het dagelijkse beleid van de nieuwe 
  pop-up winkel in de Kammenstraat
- Je bent verantwoordelijk voor het
  volledige proces, van ontvangst tot
  verkoop
- Je stuurt een team van tien tot twintig
  medewerkers aan
- Je rapporteert aan en kan terecht bij
  je teamverantwoordelijke

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN?
Iedereen is welkom ongeacht etniciteit,
leeftijd, genderidentiteit en expressie

STUUR JE SOLLICITATIE NAAR: 
aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be  
met berichtregel: Vacature pop-up
Voeg hierbij ook je CV en motivatiebrief toe
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