Stichting kringloopwinkel Helmond zoekt een ambitieuze

Bedrijfsleider (36-38 uur per week)
Een enthousiaste, sociale, proactieve verbinder als jij kan overal werken. De vraag is: “Wil jij overal
werken, of gaat je voorkeur uit naar een baan als bedrijfsleider bij een maatschappelijke onderneming,
zoals ‘onze kringloop’?” Een organisatie die waarde toevoegt aan mens en milieu. Als innovatieve
organisatie dragen wij bij aan een betere en meer duurzame woon-, leef- en werkomgeving van mensen.
Kijk voor meer informatie over ons op www.kringloopwinkelhelmond.nl.
Wat ga je doen?
Als bedrijfsleider heb jij de dagelijkse leiding over filiaal Helmond en ben je verantwoordelijk voor een
gezonde bedrijfsvoering. Zo stel je plannen en rapportages op wat betreft omzet, personeel,
goederenstromen en klanttevredenheid. Je zorgt dat visie, missie en kernwaarden van de organisatie
vertaald worden naar de werkvloer. Hierover leg je verantwoording af aan het bestuur. Jij bent hét gezicht
in de lokale markt en zowel samenwerkingspartners, klanten als medewerkers kennen jou persoonlijk.
Met jouw ondernemende drive geef je invulling aan (lokale) partnerships op het gebied van mens en
milieu en versterk je specifiek de samenwerking met Stichting 2Switch. Daarnaast geef jij op een
coachende en inspirerende wijze leiding en zorg je voor een hecht team dat gedreven is om samen een
topresultaat te behalen. Groei en ontwikkeling van de medewerkers staat centraal. Je voert sollicitatie- &
functioneringsgesprekken, begeleidt verzuim en houdt werkoverleg.
Wat breng je mee?
Jij bent een stevige persoonlijkheid die energie krijgt van coachend leidinggeven, gemakkelijk om kan
gaan met verschillende doelgroepen (zowel binnen als buiten de organisatie) en mee wil leren in ons
dynamische verandertraject. Bij ons is geen dag hetzelfde! Je krijgt energie van het in hun kracht zetten
van collega’s met diverse achtergronden zoals medewerkers in leerwerk trajecten, gedetacheerden vanuit
sociale werkvoorziening, stagiaires en taakgestraften. Als vanzelfsprekend ben je een voorbeeld voor het
team en evalueert regelmatig je eigen prestaties om hiervan te leren. Je bent goed in staat om vanuit het
grote geheel te handelen, flexibel, gestructureerd, weet kansen te signaleren en te vertalen in acties.
Je beschikt, bij voorkeur, over de nodige werkervaring binnen de detailhandel in een leidinggevende
functie. Daarbij beschik je over minimaal MBO-4/HBO werk- en denkniveau, ben je sociaal vaardig en heb
je cijfer- en planmatig inzicht. Je bent in staat te zorgen voor een veilige leer- & werkomgeving voor alle
medewerkers en houdt daarbij focus op klantgerichtheid en een gezonde bedrijfsvoering. Verder heb je
rijbewijs B en de beschikking over een auto.
Wat bieden we jou?
Net zoals onze producten, bezoekers en medewerkers uniek zijn, is de informele werksfeer met veel
ruimte voor initiatief en ontwikkeling dat ook! Na een gedegen inwerktraject word je bedrijfsleider voor
locatie Helmond. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract met optie voor verlenging. Het salaris is
afhankelijk van je opleiding en werkervaring. Daarnaast zijn er prima secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals: reiskostenvergoeding, 20% personeelskorting, 24 vakantiedagen per jaar en een pensioenregeling.
Dit is volgens handboek arbeidsvoorwaarden van de Branchevereniging Kringlooporganisaties Nederland.
Geïnteresseerd?
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je motivatie en CV uiterlijk 31 oktober
2022 naar hans@kringloopwinkelhelmond.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Hans Adriaans via 0492-546893 of een bericht sturen naar bovengenoemd email adres.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
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