Als grootste franchisenemer van Albert Heijn is de Peeters-Govers Group een klinkende blauwe
naam. Met 13 succesvolle vestigingen in o.a. Antwerpen, de Kempen en Vlaams-Brabant bieden we
heel wat kansen aan ambitieuze retailprofessionals. Maar onze blauwe honger is hiermee zeker nog
niet gestild. Zo openden we recent met trots de unieke Albert Heijn XL in Mechelen. Ook de
komende jaren staan dan nog heel wat groeiplannen in het vooruitzicht.
Hiervoor zoeken we enthousiastelingen die mee aan het verdere succes willen timmeren als (m/v):

Teammanager
Motiveer je eigen winkelteams en …
•
•
•
•

zorg samen met hen dagelijks voor een unieke, bruisende AH-teamspirit.
werk een efficiënte planning uit voor je 10 à 20 medewerkers.
tover een glimlach op het gezicht van de klanten.
Werk nauw samen met je winkelmanager die op jouw engagement en steun kan rekenen bij
het runnen van de winkel.

We garanderen alvast…
… een sterke ondersteuning en professionele begeleiding zodat je kan uitgroeien tot het beste van
jezelf. Daarnaast kom je terecht in een ijzersterke teamgeest waar je inbreng en initiatief er mee
zal voor zorgen dat je samen met je team kan schitteren. Je krijgt de kans om mee uit te groeien
tot het gezicht van een sterk merk. Uiteraard kan je rekenen op een gedegen opleiding en een
uitstekend verloningspakket met courante voordelen.

Heb je…
•
•
•
•

een bachelor denkniveau of een eerste relevante leidinggevende werkervaring, bij voorkeur
in de sector;
een aanstekelijk enthousiasme om je medewerkers te laten uitblinken in hun commerciële en
klantgerichte prestaties;
zin voor initiatief en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
de drive om je schouders te zetten onder de uitbouw van diverse nieuwe AH-winkels?

DAN ben JIJ de Teammanager die we zoeken!

Sta je zelf ook te trappelen?
Stuur dan jouw kandidatuur naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Pieter Gaukema. Snelle reactie en
discretie gegarandeerd. Contacteer ons tijdens de kantooruren voor meer info op 014/61 57 87.

