
 

Winkelverantwoordelijke vlinder 

voltijds contract, onbepaalde duur  

vzw Ateljee groeide uit tot een van de grootste sociale werkplaatsen in Vlaanderen en telt een groot 

aantal tewerkstellingsprojecten waaronder De Kringwinkels, Het Restaurant, het mobiliteitsproject 

trans-fair, de elektroherstelwerkplaats, het textielsorteercentrum … 

Het tewerkstellen van mensen met verminderde kansen (kortgeschoolde personen, langdurig 

werklozen, …) en hulpverlening staan centraal in de missie van onze organisatie.  

 

Om het team van winkelverantwoordelijken te versterken zoeken we een collega, vlinder voor het 

winkelteam. 

In een notendop 

Als vlinder van het winkelteam ben je de vaste winkelverantwoordelijke bij afwezigheden van 

collega’s winkelverantwoordelijken. Je biedt zowel commerciële ondersteuning aan het winkelteam 

als ondersteuning op het vlak van organisatie van de goederenstroom. Je staat beperkt in voor de 

administratieve opvolging van de dagdagelijkse bezigheden.  

WIJ VERWACHTEN 

 Je vervangt je collega’s van het winkelteam bij verlofopname en afwezigheden 

 Je ondersteunt de vaste winkelverantwoordelijke bij het realiseren van de doelstellingen en 

controleert mee de uitvoering van de werkzaamheden 

 Je bent mobiel en flexibel en houdt van variatie  

 Je bent stressbestendig en klantgericht 

 Je bent actief op de werkvloer aanwezig en steekt graag je handen uit de mouwen 

 Je hebt commercieel talent, bent klantgericht en hebt inzicht in het winkelgebeuren 

 Je hebt een goede fysieke conditie 

 Je kan flexibel en autonoom werken 

 Je denkt oplossingsgericht en hebt een goed aanpassingsvermogen om met diverse situaties 

om te gaan 

 Je stuurt een team aan (wisselend in grootte) van mensen met verminderde kansen op de 

reguliere arbeidsmarkt  

 Je werkt aan een correcte werkattitude alsook aan de ontwikkeling van vaktechnische 

competenties van de medewerkers in het kader van doorstroom 

 Je stemt af met de vaste winkelverantwoordelijke en rapporteert aan de coördinator 

 

 



WIJ ZOEKEN 

 Je bent iemand met leidinggevende capaciteiten 

 Je bent klantvriendelijk 

 Je kan commercieel denken en hebt bij voorkeur ervaring in de retail. 

 Je bent sociaal vaardig, enthousiast, flexibel en klantgericht. 

 Je kan planmatig en gestructureerd werken met de nodige flexibiliteit 

 Je werkt minstens 1 zaterdag in de maand in een permanentiesysteem.  

WIJ BIEDEN 

 Een voltijds contract 

 Een aangename werkomgeving met dagdagelijkse variatie en uitdagingen 

 Een enthousiast team van winkelverantwoordelijken waar je regelmatig overleg mee hebt. 

 Loon volgens pc 327.01 niveau 4 

 Onmiddellijke indiensttreding 

HOE SOLLICITEREN? 

Graag je motivatiebrief en CV naar jobs@ateljeevzw.be, tav Kyra Van Isterbeek. Deadline: 8/11/2020. 

 Wil je meer info over de jobinhoud? Neem contact op met Isabel Van den Steen op 0498/03.66.59.  


