Vacature Winkelverantwoordelijke
UW BEDRIJF
De Markt van Be Here is een start-up in de retail van biologische voeding. We staan voor
VERS, BETAALBAAR, 100% BIOLOGISCH en EEN TOFFE SFEER. Daarbij staan directe en
correcte relaties met de producenten en klanten centraal. We maken er onze missie van
om biologische producten betaalbaar aan te bieden. Al onze producten worden nauwgezet
gecontroleerd op versheid en kwaliteit. Enkel producten die betaalbaar aangeboden kunnen
worden, nemen we op in ons gamma. We bieden de producten aan zoals we ze van de
teler of kweker gekregen hebben, met zo min mogelijk verpakking. Op deze manier weten
onze klanten ook zeer goed waar onze producten vandaan komen.
De versmarkt is een 350m² voedsel-oase van allerlei verse voeding: van groenten en fruit
tot brood, kaas, vlees, olijfolie, wijn, bier, koffie en andere droogwaren.
Onze klanten komen met plezier bij ons langs omdat ze telkens met een glimlach onthaald
worden. We maken graag tijd voor onze klanten en ze kunnen steeds bij ons terecht voor
vragen over onze producten. We zijn trots op ieder van onze personeelsleden en gaan er
prat op dat zij onze waarden vertegenwoordigen in onze markt.

UW JOB
De verantwoordelijke is werkelijk het uithangbord en aanspreekpunt van de versmarkt. Je
bepaalt mee de look en feel van onze markthal. Je bent verantwoordelijk voor de orde,
netheid en presentatie van de versmarkt. Je hebt een voorbeeldfunctie voor je collega’s.
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de markt. Je stuurt het
team van winkelmedewerkers aan en zorgt voor een goede klantenrelatie. Verder zal je
ook de verantwoordelijkheid dragen over de oplevering van administratieve taken en
rapportage naar het kaderpersoneel. Vanuit de Markt van Be Here wordt u ondersteund op
diverse vlakken.
Daarnaast werkt de verantwoordelijke mee in de markt samen met de winkelmedewerkers.
Dit deel van het jobpakket bestaat uit het aanvullen van de markthal, het nauwgezet
controleren van de versheid en de kwaliteit van onze producten, het registreren en uit de
markt halen van producten die niet meer verkocht kunnen worden, het bedienen van de
kaastoog, het beheer van de stock en het bedienen van een weegschaalkassa. Je zorgt ten
allen tijde dat de markthal proper en verzorgd blijft. Verder verwelkom je de klanten, stel
je hun wensen vast, geef je advies over onze producten en laat je de klanten proeven van
onze producten.

UW PROFIEL
Je bent op zijn minst in het bezit van een hogeschooldiploma en hebt minimum 2 jaar
relevante leidinggevende ervaring in de verkoopsector.
Je hebt kennis van Microsoft Word en Excel. Administratieve taken uitvoeren op een PC
schrikt je niet af.
Je bent begaan met biologische producten en je hebt affiniteit met de producten en
diensten waar de Markt voor staat.

Je moedertaal is Frans of Nederlands, en spreek vlot de andere taal. Je spreek goed Engels
ook
Je bent gekend om je pragmatische aanpak, je organisatievermogen, je charisma en
daadkracht. Je bent een praktische verantwoordelijke die gelooft in ‘leading by example’.
Je bent een echte doener, bent graag actief bezig en hebt geen schrik om de handen uit
de mouwen te steken. Je bent resultaatgericht.
Je werkt graag in teamverband en bent communicatief sterk. Je wilt graag samen met je
collega’s een aangename werksfeer creëren.
Je bent flexibel en commercieel ingesteld.
Je bent enthousiast en staat met de glimlach klaar voor de klant en je collega’s.
Je verzorgt jezelf, net zoals je zorgzaam omspringt met de producten en de klanten op
onze markt. Je bent nauwkeurig en stipt en hebt oog voor detail. Je bent integer.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Een flexibel fulltime werkschema inclusief weekendwerk is voor jou geen probleem.

ONS AANBOD
We bieden je een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid in een jong
en dynamisch bedrijf. Je zal deel uitmaken van de Markt van Be Here en zal de opstart van
deze nieuwe vestiging vanaf de eerste rij mee beleven. Je krijgt een opleiding op de
werkvloer. We bieden je de kans om de Markt mee te helpen groeien. Als verantwoordelijke
zal je de richting die de markt uit gaat mee in handen hebben. We verwachten van de
verantwoordelijke eigen inbreng en ideeën om verder te evolueren. Je draagt
verantwoordelijkheid over de vooruitgang van de Markt en wordt tegelijkertijd ingelicht
over de behaalde resultaten. We bieden doorgroeimogelijkheden voor medewerkers met
talent en motivatie, die verantwoordelijkheid tonen. We bieden een verloning conform het
loonbarema en naargelang de ervaring, competenties, inzet en groei van de Markt waar je
aan meewerkt.

PLAATS TEWERKSTELLING
Dieudonné Lefèvre 4
1020 Brussel

JE TOEKOMST?
Spreekt bovenstaande vacature je aan en denk je dat de Markt van Be Here wat voor je
kan betekenen? Stuur dan je CV evenals een bondige motivatie naar
behere.market@gmail.com

