Kom werken bij GAMMA!
GAMMA België is een franchiseformule in de doe-het-zelfsector die in België momenteel 84 winkelpunten heeft.
Regelmatig zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers om het GAMMA-team te komen versterken.
Heb je affiniteit met de doe-het-zelfbranche? Werk je graag in teamverband en ben je op zoek naar een
afwisselende baan. Dan ben jij misschien wel de geknipte collega voor ons!

ASSISTENT WINKELMANAGER MERKSEM (m/v)
WAT JE DOET
Samen met je winkelmanager




Ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van je GAMMA winkel en het realiseren van de
omzetdoelstellingen van je winkel.
Zorg je ervoor dat jouw winkel hét aankoopadres is voor de klant die d.m.v. goed advies en de juiste
producten zijn volledige klus wil klaren.
Geef je sturing aan het winkelteam.

Samen met je team



Zorg je voor een mooie, verzorgde en klantgerichte winkelpresentatie en een optimale voorraadhoogte.
Help je de klant bij het klaren van zijn klus door hem het juiste advies te geven en de juiste producten te
verkopen om de klus volledig te kunnen afwerken. Je maakt hierbij gebruik van onze kluswijzers, de
klusdossiers op onze website, de bestelzuilen,…

JE PROFIEL
Je bent een geboren coach en kan een team op een natuurlijke manier leiden en motiveren. Je neemt initiatief en
hebt veel verantwoordelijkheidszin. Bovendien ben je organisatorisch ingesteld en communicatief sterk. Je bent niet
te beroerd om de handen uit de mouwen te steken.
Weekendwerk en variabele werkuren zijn voor jou geen probleem.
ONS AANBOD



Een afwisselende job binnen een dynamische onderneming.
De kans om je verder te ontplooien door “on the job” training, aangevuld met opleidingen van GAMMA
België.

Je bent bereid om te werken in een systeem van variabele werkuren en op zaterdag en sporadisch op zondag.
MEER INFO & SOLLICITEREN
Neem een kijkje op https://www.gamma.be/nl/vacatures voor al onze vacatures.
Voor verdere vragen, informatie en jouw sollicitatie, kan je ook terecht bij Laura Waets via laura.waets@bourreliergroup.com

