
Shopmanager
(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.

Om onze verdere groei te ondersteunen zoeken we voor onze nieuwe 
winkel te Sint-Pieters-Leeuw een:

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 managen van het winkelpunt en het leidinggeven aan een klein   
 verkoopsteam zodat de verkoop geoptimaliseerd wordt.
• Je zorgt dat de  vooropgestelde doelstellingen en budgetten behaald worden.
• Tevens sta je in voor de juiste uitstraling van de winkel.  
• Verder ben je verantwoordelijk voor het aanwerven, opleiden, dagdagelijks coachen en evalueren  
 van je medewerkers.  
• Je maakt de uurroosters en vakantieplanningen op en garandeert hierbij een vlotte doorstroom   
 van informatie naar je team toe.
• Klanten help je op een persoonlijke en respectvolle manier.  
• Door je pittige en professionele houding creëer je een aangename sfeer in de winkel.
• Na een interne opleiding hebt je een diepgaande kennis van de verschillende artikelen in je winkel.
• Je hebt reeds ervaring met winkelpresentatie.

Stuur je CV naar hr@ava.be en we contacteren je zo snel mogelijk.

Wie zoeken we?

Wat krijg je in de plaats terug?

Interesse?

Wat ga je doen?

Gerant – Winkelverantwoordelijke (M/V)

• Meerdere jaren ervaring als winkelverantwoordelijke in de retail.  
• Een peoplemanager met sterke communicatieve vaardigheden.  
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en de nodige maturiteit. 
• Als organisatietalent werk je resultaatgericht en ga je beslissingen niet uit de weg. 
• Je bent flexibel en bereid om op zaterdag te werken.
• Het Microsoft Office pakket beheers je goed. 
• Je bezit een rijbewijs B.
• Je bent tweetalig (Nederlands/Frans).


