Droom je ervan om in je carrière elke dag over uitdagende paden
te wandelen, ben je toe aan een échte klim naar de top ?
Wij stomen je intern helemaal klaar voor de job van Store Manager.
Wij helpen je aan de nodige bagage om je reis met succes aan te vatten. Wij vullen je rugzak of trolley gedurende een stevig
traject. Onderweg krijg je ruimschoots de kans om kennis en energie bij te tanken, terwijl je geniet van een adembenemend
uitzicht op je professionele toekomst. Het uiteindelijke doel van je traject is Store Manager in een ASAdventure of JUTTU
store.
Waar wacht je nog op ? Trek je stoute sneakers of wandelschoenen aan en stel je kandidaat, voor 1 juni 2018, maximum 10
deelnemers en be part van dit uitzonderlijke Trainee Program bij Retail Concepts.

Eén traject, oneindig veel mogelijkheden ! Zo kan jouw etappe eruit zien :
•
•
•

•

•

Bootcamp Day juni 2018 we toetsen samen af waar je sterktes liggen en of er een fit is met Retail Concepts
Ready, set, go ... September 2018
Start als verkoper gedurende 1 jaar en dit over verschillende afdelingen (Camping, Trekking,Fashion,Ski,Travel) en
concepten (www.asadventure.com, www.juttu.com) heen. Extra coaching sessies door onze product Experten en
Sales Coach zijn voorzien.
Time for something more .... next step Afdelingsverantwoordelijke
o Je stuurt als drijvende kracht een kleine groep (max 4) medewerkers aan met een enthousiasme en
motivatie die meteen aanstekelijk werken.
o Extra coaching en training op vlak van leidinggeven, interactieve sessies.
De volgende stap na Afdelingsverantwoordelijke is Assistent Store Manager om uiteindelijk na maximaal 3 jaar de
final step te bereiken : Trainee Store Manager

Ons aanbod ?
•
•

Tijdens het volledige traject voorzien wij een aangepaste verloning, inclusief bedrijfswagen en tankkaart en
dit van bij de start van je actief leertraject. We rekenen hierbij wel op je flexibiliteit.
Bij Retail Concepts krijg je de kans om te groeien in een inspirerende retailomgeving.

Wat verwachten we ?
•
•
•
•

Je bent een (bijna) afgestudeerde Bachelor en wil je carrière uitbouwen in de retail.
Je barst van de energie om de nodige kennis en ervaring te vergaren om zo onze klanten op hun wenken te
bedienen en onze teams aan te sturen.
Je hebt oog voor detail en laat jouw stekje er piekfijn uitzien, zodat onze klanten met plezier in je afdeling
blijven rondhangen en steeds terugkomen.
Je slaagt in de Bootcamp-sessie juni 2018 !

Nog vragen ? Mail naar tess.vandelanotte@retailconcepts.be (vermelding ‘Trainee Program’)
Interesse ? Stel je kandidaat en dit voor 1 juni 2018 asadventure.com/jobs ‘Trainee Program’

