Kandidaat storemanager OKay regio Oost-Vlaanderen
Functie:
Als kandidaat store manager leer je alle taken en de winkel zelf door en door kennen.
Tijdens je opleidingstraject leer je eerst alle taken en verantwoordelijkheden van een
team member. Eens je die taken goed onder de knie hebt, krijg je stap voor stap
meer verantwoordelijkheden. Met de nodige begeleiding en ondersteuning natuurlijk.
Je ontwikkelt inzicht in de winkel en leert de organisatie van de winkel volledig te
begrijpen. Tijdens het traject doorloop je meerdere functies binnen de winkel.
Als je store manager bent, draag je de eindverantwoordelijkheid over je winkel. Je
staat in voor de planning en de organisatie van je winkel. Zo zorg je ervoor dat je
medewerkers en de beschikbare middelen zo goed mogelijk ingezet worden.
Je coacht en motiveert je ploeg medewerkers. Je bent een echte people manager en
delegeert de juiste taken naar je verantwoordelijken. Je bent hun eerste
aanspreekpunt en staat open voor hun mening en feedback. Zo kunnen zij zich
ontwikkelen en meewerken aan de doelstellingen die je op korte en lange termijn
samen met je team wil realiseren.
Je creëert een aangenaam werkkader, zodat iedereen van het team zich goed voelt
bij de werkwijze en bij zijn eigen taakinhoud. Je implementeert het personeelsbeleid
in je filiaal. Waar nodig stuur je het werk bij en los je samen met je team eventuele
problemen op een constructieve manier op.
Daarnaast organiseer je als store manager jouw filiaal en realiseer je doelstellingen
op het vlak van zakencijfer, productiviteit en loonkost. Je bent het gezicht van OKay
in je buurt en je draagt de missie en waarden van Colruyt Group uit. Je stelt de
werking van je filiaal kritisch in vraag en evalueert die ook. Je neemt zowel intern als
extern initiatieven in het kader van de langetermijnstrategie. Ook op commercieel
vlak ben jij verantwoordelijk. Je draagt klantvriendelijkheid en veiligheid hoog in het
vaandel en waakt erover dat je team dat ook doet.

Profiel:












je hebt een bachelor- of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
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

Contact:
Eline Vernou
https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/11732

