VERANTWOORDELIJKE
E-COMMERCE

Jouw plek in de Kringwinkel
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het volledige proces van de
E-Commerce, van dagelijkse leiding tot verdere uitrol van de
online verkoop
Je stuurt een groeiend team van 5 à 6 medewerkers aan en
werkt samen met een trajectbegeleider een groeiplan voor hen
uit
Je staat in nauw contact met de winkels en de afdeling
marketing en communicatie
Je rapporteert aan en kan terecht bij je teamverantwoordelijke
en maakt deel uit van een team met andere winkelwerkleiders

600 jobs voor mensen die het
moeilijk hebben op de arbeidsmarkt

3 miljoen kg hergebruik
per jaar =
339 gevulde
zeecontainers

Jouw uitdagingen
•
•
•
•
•
•

Je staat in voor de verdere ontwikkeling van de E-commerce en je zoekt naar nieuwe externe online
verkoopkanalen
Je communiceert vlot en constructief met de andere afdelingen om de E-commerce optimaal in te zetten en
verder te ontwikkelen
Samen met je collega’s begeleid je de medewerkers bij hun professionele ontwikkeling, ontdekt hun
talenten en laat hen schitteren
Samen met je teamverantwoordelijke bedenk je verbeteracties voor de E-commerce, om zo uitdagende
KPI’s te realiseren
Je draagt bij aan overleg rond de ontwikkelingen van online verkoop op Vlaams koepelniveau
Je zoekt constant naar interne verbeteringen in de werking

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

•
•
•
•
•
•
•

Digitale wereld kent geen geheimen
voor jou
Ervaring in E-commerce is plus
Zicht op de waarde van tweedehandsgoederen is een plus
Ondernemend
Commercieel
Leergierig
Sociaal voelend

To do
winkelantwerpen@waw.
Mail je CV naar dekring
llicitatie Verantwoorjobs met vermelding : so
delijke E-commerce
Vandam van WaW voor
Bel gerust naar Chauni
11
meer info: 0475 61 91

