
          
 

Vacature Winkelverantwoordelijke -  DRINGEND 
 

De Wassende Maan is een biologisch-dynamische landbouwcoöperatieve. We verdelen bio-groenten en -fruit via 

een eigen abonnementendienst. Op de boerderij baten we ook een bio-superette, met producten van eigen kweek en 

uitgebreid assortiment bioproducten. We zijn een hechte, hardwerkende ploeg, waarin respect voor de medewerker, 

zorg voor de klant, en verantwoordelijkheid voor de samenleving centraal staan. 

 

We zoeken een ondernemende winkelverantwoordelijke – met ervaring - om ons winkelproject verder uit te 

bouwen.  Het betreft een voltijdse functie. Indiensttreding : dringend. 

Je opdracht: 

• Na een inwerkperiode neem je de leiding van een team van 5 medewerkers 

• Je draagt mee de eindverantwoordelijkheid over : 

o De organisatie van de winkel 

o De efficiëntie en rendabiliteit van de winkel 

o Het assortiment aan producten 

o De sfeer in de winkel  

o De kwaliteitscontrole 

• Je organiseert de personeelsbezetting 

• Je wil mee vorm geven aan de visie van ons bedrijf 

• Je wil je engageren om gedurende een lange termijn voor dit bedrijf te werken 

 

Je profiel:  

• Je hebt ervaring als winkelverantwoordelijke 

• Je hebt een grondige kennis van bio- producten, in het bijzonder groenten en -fruit, en je houdt van koken 

en eten. 

• Je  bent een winkelier in hart en nieren. Je houdt ervan om de leiding te nemen en  te organiseren,  je houdt er 

evenveel van om met klanten om te gaan 

• Je bent ondernemend, commercieel en je neemt graag initiatief 

• Je hebt kennis van cijfers en boekhouding 

• Je werkt graag zelfstandig je bent een bezieler en je kan een team leiden  

• Je hebt organisatietalent en je bent nauwkeurig 

• Je hebt een goede kennis van de basispakketten van IT en je verkent graag de mogelijkheden van 

automatisering.met oog op rendementsverhoging 

• Je bent bereid om flexibele uren en regelmatig op zaterdag te werken 

 

Ons aanbod: 

In ruil voor je inzet voorzien wij een aantrekkelijke job met verantwoordelijkheid, uitdagingen en afwisseling: 

• Een degelijke vergoeding volgens PC200 II en een aantal extralegale voordelen; we stellen een formule 

voor met een vast basisinkomen, met de kans om dit te verhogen met een jaarlijkse extra-premie gebaseerd 

op enkele resultaatgebonden indicatoren 

• Een dynamische en aangename werksfeer; 

• Via deze job werk je mee aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij; 

• Een boeiende en veelzijdige functie in een groeiende organisatie; 

• Plaats van tewerkstelling: Astene (Deinze) 

 

Stuur je gemotiveerde brief met C.V. 21 mei ‘18 naar De Wassende Maan cvba, t.a.v.Jan Vanhuysse, Beekstraat 35 

- 9800 Deinze of per mail naar: janv@dewassendemaan.be.  

mailto:janv@dewassendemaan.be

