VACATURE COORDINATOR WINKELWERKING EN B2B VERKOOP (VOLTIJDS – 6 MAAND)
OXFAM-WERELDWINKEL BRUSSEL / OXFAM-MAGASINS DU MONDE BRUXELLES
Oxfam-Wereldwinkel Brussel VZW / Oxfam-Magasins du monde Bruxelles ASBL is op zoek naar een
enthousiaste coördinator winkelwerking en B2B verkoop voor de werking in regio Brussel (38u/week
– bepaalde duur 6 maanden).
Wie zijn wij?
Oxfam-Wereldwinkels/Oxfam-Magasins du monde streeft naar rechtvaardige regels voor de
internationale handel. Want eerlijke handel geeft producenten in het Zuiden sterke eigen benen en
draagt op die manier bij tot duurzame ontwikkeling. We maken mensen bewust van het onrecht in
de wereldhandel via publiekscampagnes, verkoop van fairtrade producten, acties met jongeren en
scholen, en door te gaan praten met politici en bedrijven. De uitvoering wordt verzorgd door
duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië in samenwerking met enkele tientallen
professionele krachten die werken voor een van de VZW’s van het Oxfam netwerk.
Jouw Job:
Onze tweetalige VZW Oxfam-Wereldwinkel Brussel / Magasins du monde Bruxelles vertaalt deze
missie naar het terrein in de Brusselse regio met een team van zo’n 50 vrijwilligers. Voor een
tijdelijke vervanging van 6 maanden zijn we op zoek naar een voltijdse coördinator winkelwerking en
b2b verkoop die nauw zal samenwerken met de coördinator campagne, communicatie en educatie.
Beide beroepskrachten rapporteren rechtstreeks aan de Raad van bestuur van de VZW.
In deze functie zal je dagtaak bestaan uit de coördinatie van twee aspecten van onze lokale werking:
 Winkelwerking: Samen met de vrijwilligers beheer je de operationele en commerciële
werking van de wereldwinkel in de voetgangerszone aan Brussel beurs. Je zorgt voor
opleiding en coaching van vrijwillige winkelmedewerkers en zorgt voor de implementatie
van de nationale en lokale commerciële plannen. Je bent de drijvende kracht achter het
constant vernieuwen en optimaliseren van de winkelwerking.
 B2B verkoop: Je bent het centrale punt voor de directe verkoop van Oxfam producten aan
bedrijven en andere organisaties in het Brussels gewest. Je verzorgt de relationele en
administratieve stappen van eerste contact, eventuele contractonderhandeling tot en met
de betaling van de factuur. Je organiseert de leveringen op de meest efficiënte manier met
externe partners of door zelf te leveren indien nodig.
Je werkt voor beide aspecten nauw samen met de nationale commerciële teams van OxfamWereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde.
Jouw profiel:
- Je beschikt over een diploma Bachelor marketing, communicatie, sociaal (cultureel) werk of
gelijkwaardig door ervaring
- Je bent op zoek naar een functie waarbij je betrokkenheid en engagement voldoening geeft en
onderschrijft uiteraard de missie van Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde. Je hebt
interesse in wat er leeft in de bredere duurzaamheidsbeweging.

- Je hebt een eerste ervaring in het omgaan met klanten en bezit de nodige commerciële flair. Je
bent in staat vlot te communiceren zowel met consumenten in de winkel als met B2B klanten. Je
hebt interesse in actuele trends in retail hoe deze toe te passen op de eigen winkelwerking.
- Je beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden; je ben een meester in het plannen en
organiseren, je weet waar je met een gerust hart kan delegeren.
- Je hebt ervaring in het coachen van een team van vrijwilligers en hebt een visie over hoe je met de
uitdagingen van een vrijwilligerswerking moet omgaan.
- Je kunt overweg met courante administratieve en kassasoftware of bent bereid dit aan te leren.
- Je bent bereid om af en toe 's avonds of tijdens het weekend te werken. Je hebt een rijbewijs B.
- Je hebt een hart voor Brussel en spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels
Ons aanbod:
-

een zinvolle en uitdagende job.
een voltijds contract voor bepaalde duur (6 maanden). Indiensttreding zo snel mogelijk.
een aangename werksfeer binnen een team met 1 andere beroepskracht en een vijftigtal
vrijwilligers.
een salaris volgens de barema PC 329.03 niveau A1.
fietsvergoeding en/of tussenkomst openbaar vervoer

Interesse?
Mail je motivatie + CV ten laatste op zaterdag 17 november 2018 naar sebastiaan@oxfambxl.be.
Gesprekken vinden plaats op 25 en 26 november. Online vind je meer informatie over de werking
van Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde. Voor concrete vragen over de vacature
kan je terecht bij Sebastiaan Boussauw, bestuurder, op 0487/38 56 21.
Oxfam-Wereldwinkel Brussel VZW
Magasins du monde Bruxelles ASBL
Anspachlaan 135
1000 Brussel

