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Jouw challenge
Als gepassioneerd skiër/snowboarder maak je (jouw) sport toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen.
Je gebruikt dagelijks jouw sportervaring om je klanten te adviseren en inspireren bij hun aankopen.
Je helpt bij het logistieke proces en verzekert een correcte stock en beschikbaarheid voor onze klanten. Je bent mee
verantwoordelijk voor een onberispelijke presentatie van onze producten.
Je durft beslissingen nemen en je onderneemt spontaan acties om de beste dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden.
Samen met je team bepaal je concrete doelstellingen, en streef je deze na.

Jouw sterktes
Je bent een actieve sporter en hebt ervaring in het skiën en/of snowboarden.
Je bent klantgericht. Je houdt ervan om je energie en ervaring te delen met klanten en collega’s. Je hebt oog voor detail en streeft
steeds naar de best mogelijke service. De glimlach van een klant geeft jou energie.
Je bent een teamplayer. Je luistert naar je collega’s en communiceert vlot en constructief. Samen met je team bepaal je jullie
gezamenlijke doelstellingen en streef je deze na.
Je beschikt over een hands-on mentaliteit. Je positieve ingesteldheid zorgt ervoor dat je altijd op zoek gaat naar kansen en
oplossingen, dit zowel voor de klant als voor jouw collega’s.
Flexibele werkuren vormen geen probleem voor jou. Je wil werken in een variabel uurrooster en je bent bereid om op zaterdag
beschikbaar te zijn voor je klanten en je team. Dit betekent dat je in ruil daarvoor een vaste weekdag vrij bent.
Je hebt zin om je verder te ontwikkelen binnen ons Decathlon-netwerk. Je bent bereid om opleidingen bij te wonen.

Ons aanbod
Een dynamische job binnen een sportief en gepassioneerd team met één gemeenschappelijk doel: sport toegankelijk maken voor
zoveel mogelijk mensen. Samen sporten (met collega’s en met klanten) zit in ons DNA.
Vanaf dag één krijg je een persoonlijke coach en een individueel opleidingsplan. Tijdens maandelijkse coachingsgesprekken deel je je
learnings, je realisaties en je plannen met je coach. Je krijgt de vrijheid om jezelf te ontwikkelen. Door jouw rol uit te tekenen in
functie van jouw talenten, ervaringen en interesses, kun je zelf je loopbaan in handen te nemen.
Je komt terecht in een groeiend, internationaal bedrijf. De winkel van Gent bestaat alreeds 4 jaar en er staan nog heel wat
uitdagingen te wachten. Zin om hier aan bij te dragen?
Een competitief loonpakket op maat van je verantwoordelijkheden. Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, een ﬂexibel uurrooster, hospitalisatieverzekering en winstdeling. Als medewerker krijg je ook 30 % korting op het
volledige Decathlon-aanbod.
Een bepaalde duur-contract van 36 uur, met mogelijkheid tot verlenging.
Wil jij ons team versterken?
Laat van je horen! Upload je CV en bewijs jouw motivatie aan de hand van een brief of een video! Verras ons. Wij bellen je binnen de
7 dagen op voor een telefonische kennismaking.
Meer informatie? Contacteer jeroen.schalenbourg@decathlon.com

Veel succes bij je sollicitatie. The game is on!

