Store Manager - Sequoia Hoeilaart
De biowereld inspireert u en passioneert u. U bent klaar om in te zetten voor een
sociaal verantwoordelijke bedrijf met veelvuldige projecten en acties. Ook wil u
gezonde, duurzame en eerlijke voeding en levenswijzes promoten. U heeft
affiniteit voor de biosector, ecologie, welzijn en gezondheid in het algemeen.
Ook u wenst een actor van veranderging te zijn? Voeg u dan snel bij ons
enthousiast Sequoia team.
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gemotiveerd store manager voor onze nieuwe
Sequoia-winkel gevestigd in Hoeilaart, met als uitdaging het creeëren van een
verkoopspunt die elke dag werkt om zo de menselijke gezonheid en het milieu te
verbeteren.
Functie
- U bent een leider/coach/manager. Uw missie bestaat eruit om uw team aan te sturen
en hun bij te staan richting ontwikkeling. U kan planningen beheren, vergaderingen
bijhouden en uitvoeren en kijkt goed toe op interne communicatie.
- U laat zien dat het resultaat van het team belangrijker is dan individueel resultaat. U
bent correct, onpartijdig en eerlijk met elk lid van het team.
-U bent het boegbeeld van de Missies, de Waarden en de Strategie van SEQUOIA en u
bekleedt hierin dus een voorbeeldrol.
- U bestuurt de bedrijvigheid in de winkel: de verkoopstromen van producten, het
respect voor normen en procedures
- U garandeert administratieve, financiële en technische opvolging.
- U voert de commerciële actieplannen uit alsook de reclameoperaties.

Profiel en vaardigheden
- U getuigt van een overtuigende ervaring in het management van een team in de sector
van retail/distributie of in kleinhandel.
-U kan planningen realiseren en kan taken efficiënt aanpakken.
-U bent een luisterende leider, u stimuleert de communicatie binnen uw team en dit via
een participatief management. U kan omgaan met prioriteiten, anticiperen, assertief zijn
en u bezit over nauwkeurigheid, stiptheid en strengeid.

-U hebt een ontwikkeld commercieel gevoel en analyse, en u bent sterk in het
anticiperen en u bent reactief.
-U doet aan proactieve opvolging en u kan acties ondernemen om een situatie te
verbeteren en de rentabiliteit van de winkel te verzekeren (aangepaste plaatsing van de
producten, reclame, voorstellen voor nieuwe productengamma’s gebaseerd op de noden
van uw klanten, monitoring van de activiteiten)
-U hebt gevoel voor communicatie en coaching.
-Uw waarden zijn respect, eerlijkheid en transparantie.
-U bent erg goed georganiseerd en gestructureerd.
-U hebt kennissen over duurzame/biologische voeding/producten.
-U bent flexibel (waaronder ook voor avond en week-end werk).

Bent U aangetrokken door dit avontuur?
Stuur dan Uw CV, motivatiebrief + eventuele referentie zo snel mogelijk naar
jobs@sequoia.bio met als onderwerp « Store Manager Sequoia Hoeilaart»
Tot snel,
SEQUOIA !

