Assistent Team leader Dreambaby regio Oost-Vlaanderen

Bedrijf:
Colruyt Group telt meer dan 29.000 medewerkers en meer dan 20 ondernemingen. Dat zijn niet alleen
verschillende winkelformules, zoals Colruyt, OKay en Dreamland, we hebben ook een eigen
communicatiebureau, vleesverwerkingsbedrijf, technische dienst … Dat maakt de groep een van de
grootste privéwerkgevers van het land. We zijn een stabiel bedrijf dat menselijkheid en waarden hoog in
het vaandel draagt. Daarom geloven én investeren we in onze medewerkers.

Functie:
Als assistent team leader ben je de rechterhand van de team leader 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 teamleader 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 team leader te stimuleren. Ook hier heb je oog voor de noden van de medewerkers en
geef je die door aan de teamleader. Verder ben je ook verantwoordelijk voor de opleiding van het team.
Als de team leader er niet is, ben jij zijn vervanger.
Als assistent team leader 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 uurooster, 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

Contact: Nathalie De Geyter
Url: https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/11913

