
TEAMMANAGER
WINKELS

• Je stuurt een vijftal Kringwinkels aan
• Je werkt in team met je collega-teammanagers en bouwt 

samen met hen aan een professioneel operationeel beleid
• Je rapporteert aan de commercieel directeur

• Samen met de winkelverantwoordelijken weet je de strategische ondernemingsdoelen te vertalen naar de 
praktijk op de winkelvloer

• Je vertaalt targets in commerciële acties
• Je maakt de commerciële planning voor de winkels op  vervangen door:
• Je stelt een jaarplan voor jouw team op en vertaalt dit naar haalbare doelstellingen in een operationeel 

plan.
• Je motiveert en inspireert je teams bij het behalen van hun targets
• Je stuurt de winkelverantwoordelijken aan en ondersteunt hen in de dagelijkse leiding 
• Je behoudt het overzicht en rapporteert over de gerealiseerde omzet
• Je verplaatst je tussen de verschillende winkels in de regio

• 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 op maat

• People manager met sterke leiderschapskwaliteiten
• Uitmuntend commercieel inzicht
• Groot hart voor en veel kennis van de regio 
• Snel, oplossingsgericht en creatief denken
• Sterke communicatieve en relationele vaar-

digheden 
• Begeesterende coach, inspirator en motivator
• Teamspeler
• Leergierig
• Ervaring in een commerciële functie (min. 3 jaar)

To do

Stuur je CV naar 

aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be met als 

onderwerp ‘Sollicitatie voor Teammanager Winkels. 

Voor meer info kan je bellen naar Lut Stes (0473 56 

39 12)

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

eigenzinnig 
milieu- en TewerksTellingsbedriJf 

in de sociale economie

 geefT een Tweede kans 
aan mensen en spullen = 

 400 Jobs voor mensen die heT 
moeiliJk hebben op de arbeidsmarkT 

3 milJoen kg hergebruik 
per Jaar = 

303 gevulde 
zeeconTainers


