Filiaal Manager
HEMA De Panne
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.

Functie-inhoud
Een HEMA filiaal leiden is topsport. Je hebt de eindverantwoordelijkheid over een goed
functionerende winkel. Je realiseert de doelstellingen op vlak van omzet, rentabiliteit en
loonkost. Als coach zal je het winkelteam leiden en motiveren. Je bent zowel commercieel
als administratief onderlegd. Maar ook financieel en analytisch sta je sterk.
Je zorgt ervoor dat de winkel er altijd aantrekkelijk uitziet. Je plant het werk zodat je team
weet wat je van ze verwacht. Daarnaast ben je voortdurend bezig met de commerciële
mogelijkheden op de werkvloer op korte en langere termijn. Je bent een doener die graag
zijn handen uit de mouwen steekt en het team het juiste voorbeeld geeft. Je vindt het heerlijk
om je voor 70% tussen je team en je klanten te bevinden en dit combineert met 30%
werkzaamheden op kantoor.

Profiel
Je bent een geboren verkoper en je zet jouw klant steeds op nummer 1. Je valt op door je
ondernemingszin, verantwoordelijkheidsgevoel en voorbeeldgedrag. Je bent verder een
uitstekende coach die zijn medewerkers motiveert en inspireert.
Je hebt enkele jaren ervaring in een eindverantwoordelijke functie in de retail waarin je
leiding hebt gegeven. Je staat stevig in je schoenen en kan met weerstanden omgaan.
Natuurlijk houdt je rekening met wat klanten willen en ben je gericht op commerciële kansen
en verbeteringen. Je bent flexibel en zorgt voor een productieve, plezierige werksfeer. We
zoeken leiders die communicatief zijn en planmatig kunnen werken.

Wat biedt HEMA?
Je komt terecht in een open en eerlijke werkomgeving waarin je jezelf kunt zijn en alle
kansen krijgt je talent te ontwikkelen. Afhankelijk van je ervaring krijg je een praktijkgerichte
opleiding. Je kunt rekenen op een marktconform salaris en extralegale voordelen zoals een
groepsverzekering, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een aantrekkelijke korting
op onze artikelen. We bieden jou een voltijdse tewerkstelling (36u/week) in een variabel
uurrooster.

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

