
 
 

 
ViTeS verenigt als belangrijke actor in de sociale economie het beste van 9 rechtspersonen in één personele unie. Samen bouwen we een 

duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële gezondheid. We ontwikkelen en verbeteren onze kwaliteitsvolle 
dienstverlening en onze coachende ondersteuning van de medewerkers. 

 

Voor vzw Televil met standplaats in Vilvoorde, zoeken we een voltijdse 

Jobstudent Werkleider De Kilomeet (m/v) 

De Kilomeet is een experimentele winkel van De Kringwinkel. Alles wordt er verkocht per kilo of per meter. Bij de Kilomeet vind 
je een heel breed assortiment tweedehands goederen in grote volumes. Voor de winkel in Vilvoorde zijn we op zoek naar een 
jobstudent. 

Een greep uit je takenpakket:       

 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van De Kilomeet in Vilvoorde. 

 In deze job run je samen met een paar medewerkers de winkel. 

 Je bezorgt de medewerkers werk op maat.  

 Je steekt ook zelf graag mee de handen uit de mouwen. 

 
Je profiel: 

 Je volgt minimum een bacheloropleiding.  

 Ervaring met verkoop is een pluspunt maar niet noodzakelijk. 

 Je kan plannen en organiseren en neemt graag je verantwoordelijkheid. 

 Je bent klantgericht en je kan mondeling vlot communiceren. 

 Je bent stressbestendig.  

 Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie.  

 Je bent leergiering en kan je snel inwerken in het kassasysteem.  

 

Ons aanbod 

 Voltijdse studentenovereenkomst voor augustus. Vanaf 06/08/2019 tot en met 31/08/2019 

 Werkdagen van dinsdag tem zaterdag telkens van 10 tot 18u 

 Deel uit maken van een organisatie in beweging, met maatschappelijke impact.  

 

Een Werkomgeving 

 Met enthousiaste collega’s. 

 Waar veiligheid, efficiëntie, rendabiliteit en zorg centraal staan. 

 Die streeft naar kwaliteit vanuit een maatschappelijke meerwaarde. 

 
Interesse? 
Ontdek de experimentele winkel van De Kringwinkel op www.kilomeet.be 
 
 
Solliciteren 
Bezorg jouw CV en motivatiebrief ten laatste op 29/05/2019 aan vacatures@vites.be. Meer info via  vacatures@vites.be of 
0491/891725    
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