WINKEL
VERANTWOORDELIJKE

Jouw plek in de Kringwinkel
•
•
•
•

Samen met een collega-winkelverantwoordelijke sta je in voor
het dagelijkse beleid van één of verschillende winkels
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

600 jobs voor mensen die het
moeilijk hebben op de arbeidsmarkt

3 miljoen kg hergebruik
per jaar =
339 gevulde
zeecontainers

Jouw uitdagingen
•
•
•
•

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
Je zoekt aansluitingen in de buurt en het lokale netwerk en zorgt zo voor verbindende initiatieven met
collega ondernemers, lokale verenigingen, …

Jouw talenten

Troeven
•
•
•
•
•
•
•

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,
ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling
openbaar vervoer woonwerkverkeer aan 100%
Opleiding-en bijscholingsmogelijkheden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Basiskennis Office

To do
rief naar
Mail je CV en motivatieb
winkelantwerpen.be
aanwer vingen@dekring
erantwoordelijke
met vermelding: Winkelv

