Hou je van klussen, dan ken je ongetwijfeld de
doe-het-zelf keten GAMMA, marktleider in de DIYsector in de Benelux. De formule GAMMA wordt
op franchisebasis geëxploiteerd, waarbij Bricorama
als belangrijke franchisenemer in België een 40-tal
winkelpunten in beheer heeft. Door gepassioneerde
medewerkers, functionele winkels op toplocaties,

dat ga ik
samen
zelf doen!

een duidelijke klantencommunicatie en steeds
voorop lopen, wilt GAMMA de doe-het-zelfretailer
van eerste keuze zijn.
Om het verdere succes te verzekeren, zijn we
momenteel op zoek naar een (m/v):

REGIOMANAGER
De uitdaging

Jouw troeven

Voor het commerciële succes en het people management van
ons winkelnetwerk, rekenen we op jou! Als Regiomanager word
je verantwoordelijk voor: • het realiseren van de commerciële
doelstellingen zoals omzet, productiviteit, stockbeheer, … • het
uitvoeren van de actieplannen die je opvolgt en bijstuurt • een
inspirerend personeelsbeleid • aantrekkelijke winkels die een
toonbeeld zijn van netheid en overzichtelijkheid • en het naleven van
alle commerciële, financiële en administratieve procedures.

Na je studies deed je minimum 5 jaar leidinggevende ervaring op in retail/
distributie • Je bent een echte entrepreneur met een hands-on mentaliteit
die resultaatgericht werkt en één doel heeft: uitstekende resultaten door
tevreden klanten en tevreden medewerkers! • Als geboren, charismatisch
people manager weet je een team te motiveren tot topprestaties dankzij
een uitstekende klantenservice en een aantrekkelijk winkelbeeld • Met je
natuurlijke autoriteit weet je procedures nauwkeurig - maar met een creatieve
touch - toe te passen • Je bent communicatief in de twee landstalen (N/F) en
hebt goede kennis van MS-Office • Idealiter woon je in de driehoek Antwerpen
- Gent - Brussel • Weekendwerk schrikt je niet af.

Je beheert een 10-tal winkelpunten en wordt hierbij ondersteund
door ons hoofdkantoor en door GAMMA België wat betreft acties,
folders, winkelcommunicatie, … • Je rapporteert rechtstreeks aan de
General Manager Operations Benelux.

Wat bieden wij?
GAMMA is een bedrijf vol kansen en mogelijkheden • Wij bieden
boeiende managementfuncties in een moderne werkomgeving waar
dynamiek, klantgerichtheid en creativiteit gestimuleerd worden • Voeg
hieraan toe een ruime verantwoordelijkheid en de kans om jezelf te
ontwikkelen • Hieraan gekoppeld, een motiverend salarispakket met
inbegrip van extralegale voordelen zoals oa. bedrijfswagen.

Ga je de uitdaging aan?
Stuur dan meteen je sollicitatiebrief en cv naar jobs@derveaux-select.be
Derveaux Select, Blekersdijk 35, 9000 Gent, tel. 09/223 50 36

Vergeet niet om je vakantieplanning te vermelden en of je dan beschikbaar bent.

