SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Assistent store manager Okay Regio Heist-Op-Den-Berg
Bedrijfsnaam: Colruyt Group
Uiterste sollicitatiedatum: 27/08/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x

x
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Functie:
Als assistent-store manager ben je de rechterhand van de store manager en zorg je er mee
voor dat de winkel goed draait, zowel op menselijk als op commercieel vlak.
Op menselijk vlak staat respect centraal. Enerzijds is er het respect voor de klant. Jij zorgt er
mee voor dat we onze klanten zo goed mogelijk kunnen informeren en helpen. Op commercieel
vlak zorg je er samen met de store manager voor dat de winkel de doelstellingen haalt. Jullie
bespreken samen maandelijks de vooruitzichten. Je ziet opportuniteiten en neemt initiatief.
Verder waak je erover dat de werkmethodes gekend zijn en correct toegepast worden. Als het
nodig is, geef je zelf opleiding. Je hebt oog voor vragen van collega‘s uit het team en geeft een
antwoord op die vragen.
Anderzijds is er natuurlijk het respect voor onze medewerkers. Doordat je actief meewerkt in
de winkel sta je in nauw contact met de ploeg. Dat geeft jou de mogelijkheid om de
communicatie van de team members naar de store manager te stimuleren. Ook hier heb je oog
voor de noden van de medewerkers en geef je die door aan de store manager. Verder ben je
ook verantwoordelijk voor de opleiding van het team.
Als de store manager er niet is, ben jij zijn vervanger.
Als assistent-store manager krijg je natuurlijk ook zelf de kans om te groeien in je job.
Daarvoor zijn er o.a. interne en externe opleidingen.
Profiel:












je bent commercieel en klantvriendelijk ingesteld
je kan goed organiseren
je hebt leidinggevende capaciteiten
je werkt efficiënt en zelfstandig
je hebt verantwoordelijkheidszin
je bent flexibel qua takenpakket en uurrooster, avond- en weekendwerk schrikt je niet af
je communiceert vlot
je bent een teamplayer
je bent stressbestendig
je hebt een goede fysieke conditie

Wij bieden:








een bediendecontract van onbepaalde duur
een gevarieerde job met veel contacten
werkzekerheid in een stabiel en groeiend bedrijf
reële doorgroeimogelijkheden
ruimte voor initiatief en respect voor je eigenheid
een aantrekkelijk loonpakket met tal van extralegale voordelen
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Contact: Evelien Peeters
Url: https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/13561
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