De Kringwinkel Laakdal & Herselt

VACATURE
De Kringwinkel Zuiderkempen is reeds meer dan tien jaar actief in de regio. De activiteiten
van onze organisatie zorgen er onder meer voor dat herbruikbare goederen gered worden van
de afvalberg en een tweede kans krijgen.
Door deze activiteiten garandeert De Kringwinkel Zuiderkempen de tewerkstelling van heel wat
mensen met een afstand tot de gewone arbeidsmarkt.
Om onze werking in Laakdal en Herselt te versterken zijn wij op zoek naar:
1 werkbegeleider De Kringwinkel (m/v) - 4/5de
Contract bepaalde duur (met mogelijkheid tot onbepaalde duur op termijn)
Verantwoordelijkheden
 De werkbegeleider is verantwoordelijk voor de in- en uitgaande goederenstroom in de
winkel en de magazijnen.
 De werkbegeleider is verantwoordelijk voor de persoonlijke en technische begeleiding in
de winkel en de magazijnen. Dit behelst:
- De opvolging van de winkelverkopen in een kasregister
- De opvolging van de inkomende en uitgaande goederen in de winkel
- Een correcte en volledige goederenregistratie onderhouden.
- Ervoor instaan dat deze goederenstroom op elk moment vlot verloopt
- Ervoor instaan dat het winkelbeeld steeds up-to-date is
- Het aansturen van de werking in de winkel en deelprojecten
 De werkbegeleider wordt op zijn beurt ondersteund door, en legt verantwoording af aan
de stafmedewerker De Kringwinkel.
Taakomschrijving
 Voor de dagelijkse en algemene taken heeft de werkbegeleider een ploeg van
laaggeschoolde werknemers (Artikel zestig medewerkers, werknemers in het statuut
VOP, sociale werkplaats/maatwerk en vrijwilligers) onder zijn begeleiding.
 Coachen, begeleiden en ondersteunen van het personeel, in de winkel en achter de
schermen.
 Actief meewerken op de werkvloer, met een duidelijk ondersteunende rol naar de
werknemers toe. (o.a. meubels monteren en demonteren, kassawerk en onthaal van klanten en brengers




klanten, eindverantwoordelijke van verschillende sorteerlijnen, registratie en administratieve afhandeling van
de verschillende resultaten )

Opstellen werkverdeling, i.s.m. de stafmedewerker.
Permanent overleg met de andere werkbegeleiders en stafmedewerker om de
verschillende activiteiten op elkaar af te stellen.
Een structurele organisatie van alle winkel- en magazijnactiviteiten uitbouwen en
onderhouden.

Profiel
 U beschikt over logistieke vaardigheden.
 U beschikt over commerciële vaardigheden.
 U durft beslissingen nemen en deze ook in uitvoering brengen.
 U bent iemand die de handen uit de mouwen steekt.
 U bent klantgericht en hulpvaardig.
 U hebt voeling met de werknemers in een sociaal-economie bedrijf.
 U beschikt over communicatieve en educatieve vaardigheden, aangezien overleg, leiding
geven en delegeren sleutelbegrippen zijn voor uw functie.
 U kan zowel zelfstandig taken uitvoeren als in team functioneren.
 U bezit praktische kennis van MS Office.
 U beschikt over een rijbewijs B.
Voorwaarden
 U bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs
 Contract voor bedienden, bepaalde duur met mogelijkheid tot onbepaalde duur
 Loon volgens barema PC 327.1, cat.4
 Dagdienst: 30,4 uren/week
 Maaltijdcheques
 Bereid zijn tot zaterdagwerk om de 2 weken
Procedure
 Stuur uw sollicitatiebrief en CV naar jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be voor 3/9/2017.
 Indien u in aanmerking komt, zal u per mail een tweedelige selectieopdracht ontvangen.
Deze dient u online in te vullen voordat het gesprek plaats vindt.
 Indien u in aanmerking komt, zal u uitgenodigd worden voor een gesprek op 11/9/2017.
Gelieve deze datum vrij te houden in uw agenda.
 Voorziene aanwerving begin oktober 2017.
Nog vragen?
 Neem contact op met Hanne Biesmans, via
hanne.biesmans@dekringwinkelzuiderkempen.be

