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Pardoes is een gespecialiseerde kinderboekhandel in het hartje van Mechelen. We

hebben een enorm aanbod; van baby- en peuterboeken over prachtige prentenboeken

voor kleuters tot leesboeken voor kinderen en tieners. Advies op maat is één van onze

specialiteiten. Bij Pardoes is de klant immers koning en het kind keizer!

Om deze belofte blijvend waar te kunnen maken, zijn we momenteel op zoek naar een

winkelverantwoordelijke om de coördinatie van de winkel op zich te nemen.  

VACATURE - WINKELVERANTWOORDELIJKE

WELKE TAKEN NEEM JIJ VOOR JE REKENING?

Je coördineert de gehele werking van de winkel.

Je stuurt je collega's aan en kijkt erop toe dat alle taken goed uitgevoerd worden.

Je zorgt voor een aantrekkelijke en georganiseerde winkelinrichting.

Je behoudt het overzicht op vlak van het winkelassortiment en bent in deze context

verantwoordelijk voor het plaatsen van alle bestellingen.

Je staat in nauw contact met de overkoepelende uitgeverij in een tweewekelijks

overleg.

Je zet in samenwerking met je collega's aantrekkelijke campagnes op ter promotie

van de winkel en haar assortiment en om de omzetcijfers te boosten.

Je ontvangt vertegenwoordigers van verschillende uitgeverijen en blijft steeds op de

hoogte van de laatste trends in de markt.

Je werkt mee aan de optimalisatie van de winkel in al zijn facetten (administratie en

boekhouding, beleving op de winkelvloer, flow van de webshop,...).

In samenwerking met de verantwoordelijken op kantoor tracht je onze

vooropgestelde toekomststrategie en de bijhorende doestellingen in praktijk om te

zetten.

Uiteraard steek je zelf de handen uit de mouwen en deins je er niet voor terug om de

rekken aan te vullen, achter de kassa te staan, klanten te adviseren,...
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Een voltijdse baan binnen een klein, hecht team

Een gezellige werkplek tussen de boeken in het hartje van Mechelen

Correcte verloning met extralegale voordelen

Een contract van onbepaalde duur

VACATURE - WINKELVERANTWOORDELIJKE

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

PAS JIJ IN HET PLAATJE?
Stuur dan je cv en motivatiebrief voor 20 december via mail naar

koen@boekhandelpardoes.be.

Wij kijken er alvast naar uit om kennis te maken!

WELK PROFIEL ZOEKEN WIJ?

Je bent zelf  een (voor)lezer van kinderboeken en hebt voeling met het vak.

Geronimo Stilton, Kikker en Rikki zijn geen vreemden voor jou.

Klanten komen altijd op de eerste plaats voor jou. Je doet er alles aan om hem te

informeren, op gepaste wijze verder te helpen en hen te charmeren met de mooiste

kinderboeken.

Je bent flexibel, efficiënt en cijfervaardig en levert nauwkeurig werk af.

Je beschikt over uitmuntende communicatievaardigheden en dat zowel naar klanten

als collega's toe.

Probleemoplossend denken is één van jouw sterke eigenschappen.

Je houdt van structuur, kunt goed plannen en het overzicht bewaren.

Multitasken kent geen geheimen voor jou.

Je hebt de standaardprogramma's van het Office-pakket - Word, Excel, Outlook,... -

onder de knie. Ervaring met Wordpress is een plus, maar geen vereiste.

Af en toe op zaterdagen en zondagen werken vormen geen probleem voor jou.


