Stichting De Kringloper zoekt teamleider
Voor onze vestiging in Bergen op Zoom zijn wij op zoek naar een nieuwe teamleider voor 38
uur/week.
Wie zijn wij:
Stichting De Kringloper is sociaal, circulair en ondernemend.
Wij zijn een organisatie die zich bezighoudt met het verkleinen van de afvalberg door nog
herbruikbare goederen een tweede leven te geven en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te helpen deze afstand te verkleinen of te overbruggen.
Met 300 betrokkenen, 4 winkels, 2 kledingbanken en diverse werkplaatsen zetten wij ons al
ruim 35 jaar in voor mens én milieu.
Wie ben jij:
Een energieke aanpakker die pragmatisch en gestructureerd te werk gaat. Je hebt meerdere jaren
leidinggevende ervaring, bij voorkeur met verschillende doelgroepen.
Je weet commercieel en sociaal met elkaar in balans te houden, en je geeft richting en sturing aan
zowel mens als proces.
Een dynamische werkomgeving is voor jou geen probleem.
Je communiceert helder en je weet vanuit jouw ervaring collega’s te motiveren en te faciliteren.
Je hebt oog voor eenieder zijn ontwikkeldoelen en weet mensen in hun kracht te zetten.
Wat ga je doen:
Je bent verantwoordelijk voor onze vestiging in Bergen op Zoom. Binnen deze vestiging zijn er naast
een winkel ook een sortering en een afgifte goederen gevestigd.
Dit houdt in dat naast een commerciële blik ook een procesmatige blik vereist is.
Je ziet toe op en verbetert werkprocessen, je stuurt op resultaat en rapporteert aan de manager
operations.
Je coacht de medewerkers bij de dagelijkse uitvoering en zorgt voor overzicht en structuur.
Er zijn diverse soorten arbeids- en participatietrajecten binnen jouw vestiging en in overleg met onze
afdeling KANS bekijk je de voortgang en stuur je bij indien nodig.
Wij vragen:
- 38 uur/week beschikbaar
- HBO werk- en denkniveau
- Actieve en professionele werkhouding
- Communicatief en sociaal vaardig
- Commerciële inslag en affiniteit met de circulaire en sociale sector
- Gevoel voor verhoudingen naar interne en externe partijen.
- Integer
- In bezit van rijbewijs B

Standplaats: Bergen op Zoom
Werktijden: Inzetbaar van maandag t/m zaterdag binnen de openingstijden van de vestiging
Brutoloon: Loonschaal F conform “Handboek Arbeidsvoorwaarden” BKN
Reiskostenvergoeding mogelijk vanaf 10 km (postcode-postcode), € 0,19 per gereisde km.
Heb je interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag je motivatiebrief en CV per
e-mail: pz@kringloper.nl

