St. De Ruilfabriek Conceptstore
Winkelcentrum Cityplaza
Plein 114
3431 LV Nieuwegein

VACATURE Shop manager
Ben je sociaal? Klantvriendelijk? Stressbestendig en weet je mensen te motiveren? Dan zijn wij op zoek
naar JOU!
Over Stichting De Ruilfabriek
De Ruilfabriek is een dynamische stichting die bestaat uit verschillende pijlers.
De Ruilfabriek Conceptstore – een fysieke prachtige winkel op het winkelcentrum Cityplaza. In de
conceptstore zijn er circa 70 ondernemers actief die een plek in de winkel huren en circa 60 vrijwilligers die
de winkel draaien. In de conceptstore geven wij vrijwilligers met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt
een plek om zich te ontwikkelen samen met een werkcoach.
CityMeets – een nieuw onderdeel van de Stichting. Een prachtige vergaderlocatie in het hart van het
winkelcentrum Cityplaza. Vergaderen of flexwerken is daar mogelijk. Ook deze locatie wordt gedraaid met
vrijwilligers en vrijwilligers met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt.
Projecten- per jaar kiest De Ruilfabriek 1 of 2 grotere projecten als goede doelen actie. Hiermee laten wij
zien dat De Ruilfabriek staat voor duurzaamheid en plezier.
Wij zoeken;
Als Shopmanager heb je één van de meest veelzijdige banen binnen De Ruilfabriek Conceptstore.
Door het verrassende en sterk wisselende assortiment wordt er dagelijks een beroep gedaan op jouw
creativiteit en ondernemerschap. Je bent volledig verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de winkel
en zorgt samen met je team dagelijks voor honderden blije klanten. Kortom; je regelt het in onze winkel!
Jij draagt samen met de Manager, de Floormanagers en de Werkcoach, zorg voor de optimale verkoop van
ons verrassend volledige assortiment en geeft leiding aan de vrijwilligers die die dag ook aan het werk zijn.
Je monitort de winkelverkoop en streeft constant naar een optimale winkel- en schapindeling om de
verkoop te optimaliseren. Dit vertaal je door, naar concrete werkzaamheden voor jouw team. Uiteraard
controleer je de voortgang en stuur je, waar nodig, bij om een verzorgde winkeluitstraling te realiseren.
Ook beoordeel je dagelijks de aanwezige winkelvoorraad en adviseer je het aantal benodigde artikelen.
Daarnaast ben je (mede)verantwoordelijk voor de personeelsplanning en geef je instructie aan nieuwe
medewerkers op specifieke afgesproken momenten. Je bent aanspreekpunt voor vrijwilligers met een
begeleidingstraject vanuit het werk van de winkel en CityMeets in samenspraak met de werk coach. Je bent
het aanspreekpunt voor stagiares en scholieren die maatschappelijke stage lopen.
Je bent minimaal 8-10 uur per week beschikbaar, waarvan ook incidenteel in het weekend of de avond.
Mensen met een beperking of een lange afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders zijn ook welkom.
Wij bieden;
• een startende onderneming, waarbij je meedraait in de groei die we doormaken
• alle mogelijkheden om te groeien en jezelf te ontwikkelen
• Workshops en Cursussen
• Een super leuk team vrijwilligers

Je kunt je motivatie en CV sturen naar vrijwilligers.deruilfabriek@gmail.com
Tel. 030-6330317.
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