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, 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):

dat ga ik
samen
zelf doen!

WINKELMANAGER
Bouwmarkt Roeselare
De uitdaging

Jouw troeven

Jij doet onze winkel draaien. Dit doe je niet alleen, maar met een
team enthousiaste medewerkers · Een aantrekkelijk winkelbeeld, een
uitstekende werksfeer en een optimale klantenservice, daarvoor zijn
we bij jou aan het juiste adres! · Uiteraard hou je omzet, productiviteit
en stockratio’s strikt in de gaten en maak je actieplannen om steeds
betere resultaten te behalen · Commerciële en administratieve
procedures worden correct toegepast en je volgt de trends én de
concurrentie op de voet · Bovendien kom je met ideeën betreffende
lokale acties, denk je mee over de productpresentatie en de bewaak
je de uitstraling van je winkel · Je rapporteert aan de Regiomanager,
die een gesprekspartner is voor alle uitdagingen op je weg.

People management, klantgerichtheid, mensenkennis, verkooptalent, … zijn de sleutels tot jouw succes! Organisatietalent, relevante
commerciële ervaring en een passie voor DIY dragen hiertoe bij
· Je doet aan klantenbinding door je uitstekend ‘klus’advies · Het is
een must dat je enkele jaren leidinggevende ervaring hebt in de
distributie/retailsector en je ervaring hebt met het coachen, motiveren
en managen van een team · Je maakt vlot gebruik van Word en Excel
· Je bent flexibel en bereid tot weekendwerk.

Wat bieden wij
Een kans om mee te bouwen aan de verdere groei van GAMMA en dit in een leidinggevende functie met ruime autonomie, verantwoordelijkheid
en een waaier aan boeiende contacten · De kans om te werken in eigen streek, reële doorgroeikansen en een competitief salarispakket.

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

