VACATURE
Verkoopsverantwoordelijke Oxfam Wereldwinkel Gentcentrum vzw (M/V) – 90%
Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum vzw is op zoek naar een deeltijdse verkoopsverantwoordelijke (90%).
Het betreft een aanwerving voor onbepaalde duur.
Jobomschrijving:
De verkoopsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de coördinatie van de aan- en verkoop van voeding en
niet-voeding, zowel voor de winkel als voor de grootverbruik klanten. De verkoopsverantwoordelijke werkt
hiervoor intensief samen met de administratief medewerker en de vrijwilligers.
Tot de belangrijkste taken horen:
Coördineren aankoop - en verkoopbeleid voeding en niet-voeding
Opvolgen algemene presentatie winkel en inrichten van de etalage
Coördineren van vrijwilligers in de winkel en samenwerken met doelgroepmedewerkers
Opvolgen grootverbruik: contact met grootverbruikklanten, op zoek gaan naar nieuwe klanten, afsluiten
overeenkomsten en waken over de uitvoering van de afspraken
Coördineren van levering door Cargo Velo en fietsvrijwilligers
Communicatie naar klanten in de winkel en via nieuwsbrieven
Maandelijkse rapportage van de verkoopsresultaten
Opvolgen Commissie marketing & verkoop in het Nationaal secretariaat van Oxfam-Wereldwinkels
Voorwaarden:
Een economische, verkoop- of marketinggerichte opleiding is een pluspunt
Ervaring op het vlak van verkoop is een meerwaarde
Je bent een teamspeler
Je bent bereid tot sporadisch weekend- en avondwerk
Je bent geëngageerd op lange termijn
Je werkt graag zelfstandig
Je bent organisatorisch sterk en je kan de juiste prioriteiten stellen
Je bent stressbestendig en een goede probleemoplosser
Je hebt een rijbewijs B
Je kan je vinden in de visie en de missie van de Oxfam-Wereldwinkels vzw
Affiniteit met een vrijwilligersnetwerk en/of met de Noord-Zuidsector strekt tot aanbeveling
Aanbod:
een boeiende en afwisselende deeltijdse betrekking (90%)
in een klein team, waar samenwerking en zelfstandigheid centraal staan
samenwerking met een gemotiveerde groep vrijwilligers
contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding
plaats van tewerkstelling: Lammerstraat 16, 9000 Gent
loon volgens ngo-normen
Praktisch:
Motivatiebrief en curriculum vitae sturen naar sara.schroe@owwgent.be. Brieven moeten ons ten laatste
bereiken op zondag 24 februari 2019.
De selectieprocedure zal van 2 maart t.e.m. 7 maart plaatsvinden. Schriftelijke proef op zaterdag 2 maart en
sollicitatiegesprekken op woensdag 6 maart en donderdag 7 maart.
Meer info: bij Sara Schroé – 09/223 46 02 – sara.schroe@owwgent.be
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