
Teamleider gezocht!

Ben jij onze nieuwefulltime kartrekker?

Als Teamleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen en motiveren van jouw 
team. Je verzorgt de planningen, bent het aanspreekpunt voor collega’s en zorgt samen 
met hen voor een picobello uitstraling van onze winkel. Met jou aan het roer werkt 
het team als een goed geoliede machine en loopt niet alleen de kar, maar ook alles 
daaromheen op rolletjes. Zijn de supermarktmanager en assistent-supermarktmanager 
afwezig? Dan geef je operationeel leiding aan de gehele supermarkt.

Wie ben je?
Een people manager
Je bent gastvrij en toegankelijk, weet mede-
werkers te motiveren en enthousiasmeren en 
zorgt dat ze zich gewaardeerd en op hun plek 
voelen. Je stimuleert een goede onderlinge com-
municatie en samenwerking en zorgt zo voor een 
fijne werksfeer en een sterk team. Als teamleider 
sta je niet alleen in voor je eigen werk, maar ook 
voor de productiviteit van je medewerkers. Dat 
doe je door elke dag zelf het goede voorbeeld te 
geven.  

Die voor resultaat gaat
Je bent vriendelijk en benaderbaar, maar ook niet 
bang om doelen te stellen én te behalen. Je ver-
liest resultaten niet uit het oog en streeft voort-
durend naar een hoge kwaliteit van het proces. Je 
bent een kei in plannen en organiseren, blijft de 
voortgang van eigen en andermans taken bewak-
en en anticipeert waar nodig. Je rapporteert direct 
aan het management.

Interesse? Leuk! Stuur je cv met foto naar marrit@beheervanderloo.nl

Wat bieden we?

Wat vragen we?
· Een representatieve en klantvriendelijke uitstraling

· Minimaal MBO niveau 4 of Havo diploma

· Ervaring met retail- en winkelprocessen

· Bij voorkeur ook supermarktervaring

· Leidinggevende ervaring is een vereiste

· Werken in een groeiende, dynamische
 en succesvolle organisatie

· Een functie van bij voorkeur 40 uur per week

· Marktconform salaris volgens de CAO voor het
 levensmiddelenbedrijf

· Deelname aan diverse opleidingen


