VACATURE - GEZOCHT
ADJUNCT-WINKELVERANTWOORDELIJKE

KRINGWINKEL TREMELO (NIEUW!)
Kringwinkel Hageland is een leerbedrijf met klimaatambities en
zet elke dag in op de talenten van haar 315 medewerkers. We
verwerken jaarlijks meer dan 3250 ton herbruikbare goederen en
geven zoveel mogelijk spullen een tweede leven. Onze
organisatie is al meer dan 25 jaar goed voor mens, milieu en
portemonnee. Surf ook naar kringwinkelhageland.be voor meer
info over onze werking, missie en visie.
Kringwinkel Tremelo wordt een nieuw winkelconcept gericht op
de verkoop van textiel en decoratie. Voor de dagelijkse leiding
van deze nieuwe Kringwinkel, zijn we nu dringend op zoek naar
een extra (deeltijdse) adjunct-winkelverantwoordelijke.

JOUW TALENTEN

EEN GREEP UIT JOUW TAKENPAKKET

Je geeft medewerkers elke dag de kans om hun talenten in
te zetten en te verbeteren, iedereen op het eigen tempo
Je steekt de handen ook graag zelf uit de mouwen
Je bent klantgedreven en werkt resultaatgericht. Je hebt
een gezonde commerciële mindset
Je werkt nauw en goed samen met collega leidinggevenden
uit het eigen team en uit andere teams
Je communiceert open en vlot, ook bij conflicten
Je bent bereid om nieuwe computersystemen te leren
(kassa, goederen) en geeft deze kennis ook graag door aan
medewerkers
Beperkt administratief werk vormt
(personeel, financieel, verslag,...)

geen

probleem

Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands
Je bent creatief en flexibel en zet graag in op verkoopacties
Regelmatig weekendwerk (zaterdag) schrikt je niet af

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?
Kringwinkel Tremelo is een nieuw winkelconcept van
Kringwinkel Hageland gericht op de verkoop van textiel en
decoratie. Je krijgt de kans om dit nieuwe winkelconcept
mee uit te bouwen
Zinvol werk in een toonaangevend bedrijf binnen de
sociale en circulaire economie
Een multicultureel team van enthousiaste, leergierige
winkelmedewerkers
Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden
Een bediendecontract van onbepaalde duur (60-80%)

Je staat mee in voor de goede werking van
Kringwinkel Tremelo:
Je werkt nauw samen met je collega leidinggevende en
met de teamleider textiel en teamleider winkels - meubelen
- logistiek (= je directe leidinggevende).

Je bent een meewerkende leidinggevende:
Dagelijkse winkeltaken zijn oa: het winkelonderhoud,
klanten helpen met aankopen, etaleren van tweedehands
gerief en het magazijn beheer, de kassa bedienen en de
belangrijkste (verkoop)cijfers opvolgen, diefstalpreventie,
regelmatig commerciële acties mee helpen bedenken en
uitdragen,...

Je coacht medewerkers in hun traject op maat:
Kringwinkel Hageland is een maatwerkbedrijf en biedt
vaste en tijdelijke tewerkstelling aan. Je werkt graag met je
medewerkers op korte en lange termijn. Je coacht hen
tijdens hun ganse tewerkstellingstraject bij ons.

NU SOLLICITEREN?
Mail je CV en motivatiebrief dan vandaag nog
naar jobs@kringwinkelhageland.be
Meer info via onze loopbaanbegeleiders Niki
Vandeplas of Mario Jonckheere: 016765390

Loon volgens barema PC327 CAT 4
Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding,
onkostenvergoeding,...
Je werkplek (Schrieksebaan 26 Tremelo) is bereikbaar met
het openbaar vervoer (bus) + er is ook een grote parking
Talenten van mensen zijn voor ons belangrijker dan geslacht, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, etnische afkomst of nationaliteit

Kringwinkel Hageland vzw, Walstraat 2, 3300 Tienen - www.kringwinkelhageland.be

