
WINKELVERANT-
WOORDELIJKE &
FIETSHERSTELLER

• Je bent de expert wat fietsen betreft op de nieuwe locatie van de 
kringwinkel op Nieuw-Zuid

• Samen met je collega die verantwoordelijk is voor de winkel, sta 
je in voor de dagelijkse leiding van het fietsherstelatelier en de 
winkel 

• Als meewerkende begeleider sta je met je beide voeten in de 
praktijk van fietsherstellingen

• Je stuurt een team van 9 medewerkers aan. Je rapporteert aan 
en kan terecht bij je teamverantwoordelijke

• Je werkt in een uitdagende onderneming die 
toonaangevend is op vlak van circulariteit en sociaal 
ondernemerschap

• Je krijgt veel vrijheid en kansen om verantwoordelijkheid 
te nemen

• Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 70 
verschillende landen)

• Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle 
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen

• Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
vakantiedagen

• Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer, 
woon-werkverkeer aan 100%

• Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden

• Je kan fietsen herstellen van A tot Z
• Je hebt vaardigheden en goesting om jouw tech-

nische kennis over te brengen op nieuwe collega’s 
• Commercieel
• Creatieve ondernemer
• Sociaal en ondersteunend
• Oplossingsgericht en stressbestendig

To do

Meer info: Tom Gréant van WaW: 0497 65 02 81

Sollicitatie richten aan 

dekringwinkelantwerpen@waw.jobs

Toe te voegen berichtregel: 

Vacature Winkelverantwoordelijke en Fietshersteller

Toe te voegen bijlagen: 

CV en motiviatiebrief

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

  400 Jobs voor mensen die heT 
moeiliJk hebben op de arbeids-

markT 
3 milJoen kg hergebruik 

= 303 gevulde 
zeeconTainers

• Je leidt de operationele werking van het fietsherstelatelier in goede banen. Je beslist welke fietsen te 
herstellen en hoe dit technisch aan te pakken

• Je begeleidt je team in hun professionele ontwikkeling: dankzij jouw ondersteuning ontwikkelen ze hun 
commercieel talent en hun talent om fietsen te herstellen

• Je zorgt voor een aantrekkelijke en gastvrije winkel- en atelieropstelling waar klanten zich welkom voelen
• Je zorgt voor een succesvolle uitbouw van de nieuwe locatie. Occasioneel avond- en zondagwerk is 

hiervoor mogelijk in je agenda
• Samen met je teamverantwoordelijke bedenk je commerciële acties die helpen uitdagende targets te 

realiseren én gedragen worden door het hele team
• Je zoekt aansluitingen in de buurt en het lokale netwerk en zorgt zo voor verbindende initiatieven met 

collega ondernemers, lokale verenigingen… 


