Oxfam-Wereldwinkels vzw wil 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, acties met jongeren en
scholen, en door te gaan praten met politici en bedrijven. En natuurlijk door onze 235 Oxfam-Wereldwinkels,
speciaalzaken voor eerlijke handel. Met het brede assortiment kwaliteitsproducten van ons huismerk Oxfam
Fair Trade tonen we hoe het anders kan.
8000 vrijwilligers verspreiden ons verhaal. Ze bemannen de Oxfam-Wereldwinkels, smeden banden met andere
organisaties en laten mensen ontdekken wat eerlijke handel betekent.
De vzw Oxfam-Wereldwinkel Hasselt doet dit op lokaal niveau, met 3 beroepskrachten en een 100-tal
vrijwilligers, verspreid over 4 wereldwinkels, Hasselt, Alken, Stevoort en Voeren.
Voor de grootverbruikcentrale van Oxfam-Wereldwinkel Hasselt vzw zoeken wij een deeltijdse (1/2e)

commercieel verantwoordelijke
Contract van onbepaalde duur
De grootverbruikcentrale (GVC) van Oxfam-Wereldwinkel Hasselt vzw organiseert de leveringen en de
administratieve afhandeling van bestellingen van grote klanten (buiten de winkel om). Als commercieel
verantwoordelijke van de GVC stuur je een team van vrijwilligers aan en word je ondersteund door de
verkoopsverantwoordelijke en een professionele vertegenwoordiger vanuit het nationaal secretariaat van
Oxfam-Wereldwinkels.
De GVC werkt vanuit kantoren in Hasselt en een magazijn in Kiewit.
JOUW FUNCTIE







Je voert onderhandelingen met nieuwe en bestaande klanten, sluit overeenkomsten en waakt over de
uitvoering van de afspraken.
Je staat in nauw contact met de vrijwilligers van de dienst verkoopadministratie en logistiek. Zij
kunnen bij jou terecht met vragen over klanten, leveringsvoorwaarden, kortingsvoorwaarden,
enzovoort.
Je stuurt de prospectievrijwilligers aan, in samenwerking met een professionele vertegenwoordiger
van Oxfam-Wereldwinkels nationaal.
Je rapporteert maandelijks aan de Raad van Bestuur over verkoopcijfers en prospectieresultaten.
Je volgt de klanttevredenheid op.

JOUW PROFIEL:









Je onderschrijft de missie van Oxfam-Wereldwinkels.
Je genoot een economische, verkoop- of marketinggerichte opleiding of hebt gelijkwaardige ervaring.
Je bent communicatief sterk en kan goed onderhandelen.
Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
Je bent organisatorisch sterk en je kan de juiste prioriteiten stellen.
Je bent stressbestendig en een goede probleemoplosser.
Je kan goed werken met Excel, kennis van Office 365 en Exact online vormt een pluspunt.
Affiniteit met een vrijwilligersnetwerk en/of met eerlijke handel strekken tot aanbeveling.

ONS AANBOD:







Verloning op ngo-niveau (voltijds brutoloon zonder anciënniteit is 2.224,35 EUR). Relevante
anciënniteit kan in onderling overleg in aanmerking genomen worden.
Contract van onbepaalde duur.
1/2e betrekking in een vast uurrooster. Wekelijkse vrije dagen af te spreken met de coördinator.
Overuren worden gecompenseerd.
Standplaats is Hasselt.
Vergoeding woon-werkverkeer (fietsvergoeding en volledige terugbetaling openbaar vervoer).
Indiensttreding op 01/12/2018.

INTERESSE?





Stuur je motivatiebrief en CV tegen uiterlijk 31/10/2018 via e-mail naar hasselt@oww.be.
Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Arno Simons, op 011/228332 (niet op woensdag)
of hasselt@oww.be
De eerste sollicitatierondes vinden plaats begin november 2018.
Alle kandidaten krijgen een antwoord.

