Assistent Filiaal Manager
HEMA Sint-Niklaas
Vervangingscontract
HEMA is een hedendaagse winkelketen, met 96 vestigingen in België, waar medewerkers
samenwerken aan één doel : tevredenheid van de klanten. Daarvoor worden producten met zorg
ontwikkeld, is de service klantvriendelijk, verloopt de communicatie open en eerlijk, zijn de winkels
aantrekkelijk ingericht en is de prijs/kwaliteit-verhouding van het aanbod optimaal. Medewerkers
werken met plezier bij HEMA. Teamwerk is er een dagelijkse realiteit. Terwijl een aanstekelijk
enthousiasme ook het goed gevoel bij onze klanten bevordert.
Vandaag zijn we op zoek naar een Assistent Filiaalmanager (vervangingscontract) voor onze winkel
in Sint-Niklaas.

Functie-inhoud
Je staat de storemanager bij op commercieel en administratief vlak. Je bent vooral aanwezig op de
winkelvloer, hebt geen schrik om de handen uit de mouwen te steken en draagt mee zorg voor de
realisatie van een mooie en overzichtelijke winkel. Daarnaast geef je dagelijkse operationele leiding
aan het verkoopsteam en maak je er ook zelf deel van uit.
•
•
•
•
•
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•
•

Levering verwerken in de winkel
Aanpassen van het winkelbeeld volgens opgelegde normen en schappenplannen
Kassa en klantenservice, ook verlenen van assistentie bij verkoop van gordijnen
Aanvullen van de winkel vanuit de stockruimte
Controleren van de reserves
Tweewekelijkse inventaris uitvoeren
Aansturen van de medewerkers bij afwezigheid van de storemanager
Administratieve taken op de pc: verantwoordelijkheid over geld- en goederenbeheer,
communicatie opvolgen, uit te voeren taken plannen, informatie opvragen en verwerken,
archiveren van documenten.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor niveau of gelijkwaardig door ervaring
Geïnteresseerd in het winkelgebeuren
Goede communicatie naar klanten, personeel en filiaalmanager
Polyvalent: zowel commerciële als administratieve aanleg
Iemand die kan én wil werken op elk niveau
Flexibel, bereid te werken op zaterdag en zondag en inzetbaar in de winkels van de regio
Positieve spirit
Stressbestendig

Wat biedt HEMA?
Een boeiende professionele uitdaging in een groeiende, hedendaagse werkomgeving, waar
medewerkers samenwerken aan één doel.
Daarnaast bieden wij u een contract bepaalde duur, in voltijds dienstverband (36u/wk). Uw salaris
wordt aangevuld met extra legale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en
hospitalisatieverzekering, personeelskorting,...
Een opleidingstraject wordt voorzien.

Solliciteert Nu !
Stuur uw sollicitatiebrief en CV naar recruitment@hema.be.

