Hou je van klussen, dan ken je ongetwijfeld de
doe-het-zelf keten GAMMA, marktleider in de
DIY-sector in de Benelux. De formule GAMMA
wordt op franchisebasis geëxploiteerd, waarbij
Bourrelier Group als belangrijke franchisenemer in
België een 40-tal winkelpunten in beheer heeft.
Door gepassioneerde medewerkers, functionele
winkels op toplocaties, een duidelijke klantencommunicatie en steeds voorop lopen, wilt
GAMMA de doe-het-zelfretailer van de eerste
keuze zijn.
Om het verdere succes te verzekeren, zijn we
momenteel op zoek naar een (m/v):

dat ga ik
samen
zelf doen!

ASSISTENT BOUWMARKTLEIDER
Zelzate
De uitdaging

Jouw troeven

Je komt terecht in een professioneel team dat jou de bouwmarkt

• Affiniteit met DIY is een absolute must • Je kunt een team inspireren

leert kennen, de producten, de processen, … Kortom, je leert er hoe

en motiveren maar bent niet te beroerd om zelf de handen uit

GAMMA advies en service verleent aan haar klanten en hoe een winkel

de mouwen te steken • Je straalt natuurlijke autoriteit uit waarbij

operationeel beheerd wordt • Je ondersteunt de Bouwmarktleider (BL)
en staat samen met je collega-assistent (ABL) in voor het behalen van
de doelstellingen en het toepassen van de actieplannen met, in jouw
functie, het accent op people management en winkelbeeld • Jij bent

jouw mensgerichtheid toelaat om een team te ondersteunen en
te inspireren tot een optimale dienstverlening • Naast je people
management kwaliteiten en organisatietalent, heb je zin voor orde
en netheid en werk je gestructureerd • Je bent proactief en neemt
initiatief • Weekendwerk schrikt je niet af.

het vaste aanspreekpunt voor het team dat je coacht en motiveert
tot uitstekende commerciële resultaten • We vinden je steeds op
de winkelvloer tussen en bij de medewerkers en klanten waarbij je
alle afdelingen kent, overschouwt en controleert • In samenspraak
met de BL en je collega ABL, coördineer je activiteiten zoals oa.

Wat bieden wij?
De kans om mee te bouwen aan de verdere groei van GAMMA en dit in
een leidinggevende functie met autonomie, verantwoordelijkheid en een
waaier aan boeiende contacten • Aantrekkelijke producten en gedegen

goederenontvangst en -inlading, voorraadbeheer, bestellingen, …

productopleidingen • Een vast contract, een voltijdse job en werkzekerheid

• Je zorgt voor een veilige en aangename omgeving en een bouwmarkt

· De kans om te werken in eigen streek, reële doorgroeikansen en een

die er steeds tiptop uitziet.

salarispakket met inbegrip van extralegale voordelen.

GA JE DE UITDAGING AAN?
Mail dan meteen je sollicitatiebrief en cv naar jobs@derveaux-select.be
Derveaux Select, Collaert Mansionstraat 12, 8000 Brugge, tel. 050/95 05 95 of 0495/51 50 36
Je kandidatuur wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en je persoonsgegevens verwerkt conform de AVG-richtlijnen (GDPR)

