Peeters-Govers Groep is al meerdere decennia succesvol in retail en FMCG. Als grootste familiale
franchisenemer van Albert Heijn, bouwden we naam en faam op in de retailmarkt. Doorheen de
jaren kenden we een gestage, structurele groei. Uiteraard zijn onze successen enkel mogelijk dankzij
de inzet en daadkracht van onze medewerkers. Zij krijgen bij ons alle kansen om hun loopbaan uit te
bouwen en samen met ons te groeien. Wij verwelkomen dan ook graag nieuwe collega’s met ambitie
die mee hun schouders willen zetten onder ons verhaal en willen groeien tot ware retailprofessionals (m/v):

Trainee Winkelmanager
Al doende leer je de knepen van het ‘Retail management-vak’. Stap voor stap leer je de coördinatie
nemen over zo’n 40-50 medewerkers, efficiënte planningen opmaken, commercieel een winkel
uitbouwen, procedures implementeren, omzetten genereren, enz.
Samen zetten we een individueel stappenplan op poten dat je helpt groeien en persoonlijke
ontwikkelingskansen biedt. Aan jou om deze optimaal te benutten.
Je standplaats is onze vestiging in regio Limburg.

Heb je ambitie en talent om leiding te geven?
• Dan heb je bij voorkeur een Bachelor- of Masterdenkniveau
• Werk je graag klantgericht en ben je flexibel
• Beschik je over een aanstekelijk enthousiasme en drive
• Combineer je een sterk verantwoordelijkheidsgevoel met een mature, hands-on attitude
Maar ben je bovenal leergierig, ambitieus en klaar om jezelf te bewijzen!

Wat mag je verwachten?
Een doorgedreven opleidingstraject waarbij je werkt met ervaren professionals die je dagelijks de
kneepjes van het vak bijbrengen. Je zet verschillende groeistappen zet: teamleader, assistent
winkelmanager,… afhankelijk van je potentieel, ambitie en inzet.
Je komt alvast terecht in een groeiende en ambitieuze groep waar men vertrouwen heeft in je
kunnen. Je kan rekenen op een sterke teamgeest. Sowieso groei je mee uit tot het gezicht van een
sterk merk. Uiteraard kan je rekenen op een correct verloningspakket dat samen groeit met je
ervaring.

Join us…
…en stuur jouw kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Pieter Gaukema. Snelle
reactie en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren
contacteren op 014/61 57 87.

