Team manager (m/v)
Beschrijving van de onderneming
Om de realisatie van de bouw-, renovatie-, decoratie- en tuinbouwprojecten van jouw klanten mogelijk te
maken, vertrouwt Brico Plan-It op de professionaliteit en dynamiek van elk van haar medewerkers. Naast
het zuiver commerciële aspect van hun missie, tonen deze professionals een aangeboren gevoel voor service
en verantwoordelijkheid.
Als onderdeel van onze voortdurende expansie en de opening van nieuwe winkels zijn we op zoek naar
verschillende teammanagers voor verschillende locaties in België.
Functie
Als manager binnen onze winkel, integreer je een organisatie van 100 mensen, met inclusief een directeur
en 5 andere managers. Lid van het management comité van de winkel, geniet je van een aanzienlijke
autonomie om je doelen te bereiken (omzet, winstgevendheid). Je beslist over de lokale aanpassing van het
productassortiment, prijzen, promoties en je zorgt voor de goede presentatie van de winkelrekken.
Als manager volg je de marktevolutie van jouw sector en de verwachtingen van consumenten door de juiste
initiatieven te nemen. Dankzij je relationele kwaliteiten, je ervaring en je ondernemende karakter, kun je
effectief een team van tien verkoopconsulenten beheren en hen motiveren om een optimale kwaliteit van
de dienstverlening te garanderen.
Uw profiel
Hogere of universitaire opleiding, je wilt evolueren op commercieel vlak en in de rol als coach. Je hebt bij
voorkeur een succesvolle ervaring. Kandidaten zonder ervaring zullen ook worden overwogen.
Het is vooral jouw commerciële, onafhankelijke geest en de zin om door te groeien die het verschil zal
maken!
Autonoom, dynamisch en doeltreffend, je beschikt over zeer goede analytische en begripsvermogen.
Teamleader boven alles, je hecht veel belang aan luisteren en dialoog.
Aanbod
•
•
•
•

Vanaf

het begin een voltijds vast contract (met of zonder bedrijfswagen)
Stabiliteit in een leidende groep op de Belgische DHZ-markt
Echte mogelijkheden voor persoonlijke evolutie
Een motiverend trainingsprogramma!

Interesse? Contacteer ons
Contactpersoon : Céline NICOLAS, Responsable des Affaires Sociales
Via mail : céline.nicolas@plan-it.be

