
Regiomanager
(m/v)

AVA needs you!

AVA is een toonaangevende retailer met een breed assortiment van 
o.a. school- en bureelartikelen, decoratie-, horeca- en feestmateriaal, 
verpakkingen,… Sinds 2018 bedient AVA haar klanten zowel via de 
webshop als via de 50 winkels verspreid over België en Luxemburg. 

Wij zijn op zoek naar een echte people manager die anderen weet te 
motiveren en te overtuigen, die  commercieel sterk is en die een passie 
heeft voor het leuke AVA-gamma. Als je jezelf hierin herkent, ben jij 
voor ons de geknipte

www.ava.be
@AVAmoment

Een veelzijdige job met ruimte voor initiatief in een modern en snel groeiend bedrijf met open 
bedrijfscultuur.  Voor deze boeiende en gevarieerde functie bieden wij een aangepast salaris en 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Je staat in voor het operationeel ondersteunen van een aantal toegewezen winkels.
• Tevens sta je in voor de juiste uitstraling en het correct implementeren van de commerciële
 strategie in de winkels.  
• Verder ben je verantwoordelijk voor het aanwerven, opleiden, coachen en evalueren
 van je medewerkers.  
• Door je pittige en professionele houding creëer je een aangename sfeer in je winkels.
 Je bent hun eerste aanspreekpunt.
• Bij hoogdringende problemen zoek je samen met de betrokken afdeling(en) naar oplossingen.
• Daarnaast zorg je ervoor dat de vooropgestelde doelstellingen en budgetten behaald worden.
• Je rapporteert rechtstreeks aan de eigenaars en werkt nauw samen met je collega regionaal   
 managers en je bent de brugfiguur tussen ondersteunende diensten en winkels. 

Stuur je CV naar Philip Beyers (philipbeyers@ava.be), HR Manager AVA en we contacteren 
je zo snel mogelijk.

Jouw kwaliteiten : 

Ons aanbod :

Interesse?

Jouw functie :

Regiomanager (M/V)

• Meerdere jaren ervaring als leidinggevende in de retail of gelijkwaardig door ervaring.  
• Een peoplemanager met sterke communicatieve vaardigheden.  
• Je beschikt over leidinggevende  capaciteiten en de nodige maturiteit. 
• Een enthousiaste teamleader die zijn medewerkers kan motiveren en aanzetten tot actie.
• Als organisatietalent werk je resultaatgericht, ga je beslissingen niet uit de weg en streef je naar  
 het behalen van de vooropgestelde doelstelling
• Je bent flexibel en bereid om regelmatig op zaterdag te werken.
• Het Microsoft Office pakket beheers je goed en je bent mee met klantgerichte IT-evoluties   
 (webshop,…). 
• Aangezien je een tweetalig regio aanstuurt, beheers je vlot beide landstalen.
• Je bezit een rijbewijs B.


