Vacature:
Winkel Manager Eriks Delicatessen
Als Winkel Manager bij Eriks Delicatessen ben jij het aanspreekpunt voor onze klanten. Je
werkt zelfstandig en je wordt hét gezicht van een nieuw te openen winkel.
Je bent verantwoordelijk voor:
1. Het openen en runnen van een nieuwe Eriks Delicatessen: Je ben actief
betrokken bij alles wat nodig is om een winkel te openen. Je wordt hét gezicht van
Eriks Delicatessen. Met dezelfde aandacht en zorg bouw je aan relaties met nieuwe
(zakelijke)klanten.
2. Het impact maken met de mooie hoogwaardige delicatessen: Je weet elke
keer iets leuks te bedenken met het onderwerp; Lekker eten. Jij en je team
vertellen graag de mooie verhalen achter de delicatessen. Hiervoor houd je jezelf
en je team op de hoogte van producten en producenten.
3. Het tot een succes brengen van de winkel: De winkel als ontmoetingsplek met
een ontspannen sfeer en fijne mensen die met veel product kennis klanten helpen.
Je legt graag contact, je denkt mee over inspirerende smaken en je laat mensen
goed voor de dag komen op voor hen belangrijke, dierbare of relaxte momenten.
Periodiek organiseer je een grote proeverij voor klanten.
Wie we zoeken:
Je beschikt over de volgende eigenschappen:
!
Sociaalvaardig en communicatief: je houdt van mensen en legt graag contacten.
Er komen zoveel verschillende mensen in de winkel. Je snapt helemaal wat Erik
bedoeld met ‘de wereld ligt aan je voeten, je hoeft er alleen maar naar te willen
kijken en vooral er aan deel te willen nemen’.
!
Ondernemend: je hebt enorm zin om een nieuwe winkel te openen en tot een
geweldig succes te maken. Je bent in staat om je eigen grenzen te bewaken.
!
Zelfstandig: je houdt ervan verantwoordelijkheid te dragen en je bent in staat bij
uitdagingen de juiste beslissingen en stappen te nemen.
!
Je hebt een brede interesse: je reist graag en je vindt de wereld interessant. Lekker
eten vindt je geweldig. Je hebt de gave om je collega’s te inspireren en klanten te
verassen met elke keer weer iets leuks.
!
Gestructureerd en georganiseerd: je bent een kei in het aanbrengen van
structuur, je bezit een goede dosis organisatietalent. In jouw winkel loopt het op
rolletjes.
Wat wij je bieden:
!
Een toekomstige winkel in eigen beheer of franchise constructie .
!
Werktijden in overleg (Winkels 7 dagen/week open 8.00-20.00)
!
Vergoeding in overleg toekomstige constructie. (Inwerkfase Retail CAO)
!
Een fantastische winkel, ontspannen sfeer en fijne collega’s om het werk te leren.
!
Toegang tot een uitgebreid netwerk interessante duurzame leveranciers.
!
Doorgroei mogelijkheden en vrijheid om jezelf te ontwikkelen.
Over de procedure:
Zegt alles in je lijf, dit lijkt me geweldig en sta je te trappelen om met ons een winkel te
openen? Stuur dan een email met motivatie en CV naar erik@eriksdelicatessen.nl.
1. 01 oktober – Vacature deadline
2. 05 oktober – uitnodiging gesprek
3. 09 oktober – 1 e gesprekken
4. 12 oktober – uitnodiging 2 e ronde
5. 16 oktober – gesprekken 2 e ronde de
6. 30 oktober – afrondende gesprekken
7. 01 januari 2018– Je eerste dag bij Eriks Delicatessen

Contact | Erik Heinen | erik@eriksdelicatessen.nl| 06-30 32 55 78

