
 
 

 

 

We’re hiring Regio Manager (m/v) te Balen 

Voltijds 

 

Met ons Brick & Click business model is Hairco een vernieuwend concept als professionele groothandel 

voor de kapper. Hairco is een snelgroeiend bedrijf in volle expansie op de Belgische markt.  Hairco gaat 

hard, en het is onze ambitie om de komende 24 maanden te groeien naar 23 belevingswinkels in 

Vlaanderen en Wallonië. Onze focus ligt hierbij uitsluitend en bewust op de professionele kapper. Op 

de eerste plaats willen wij hen informeren, inspireren en het juiste assortiment aanbieden. Daarnaast 

willen wij het hart van de kapper ook online veroveren met onze state-of-the-art webshop 

www.hairco.com. Op deze manier willen wij met een sterke focus op educatie voor de kapper, dé 

referentie worden voor alle kappers in België.  

Hairco is grotendeels in handen van een Belgische aandeelhoudersgroep alsook deels van de 

internationaal befaamde groep Dessange International uit Parijs.  

Om onze sterke groei te ondersteunen zijn wij voor onze winkel in Balen op zoek naar een enthousiaste 

en dynamische Regio Manager (m/v) voor onmiddellijke indiensttreding. Je zal je carrière starten in 

onze Hairco store te Balen gedurende een 6 tal maanden. Eens je de volledige know-how onder de 

knie hebt, kan je de kans krijgen om een nieuw opgerichte Hairco onder je vleugels te nemen. 

 

Een dag uit het leven als Regio Manager 

Als Regio Manager ben je verantwoordelijk voor het dagdagelijkse reilen en zeilen binnen jouw eigen 

Regio en jouw store. Met je kennis van het gehele assortiment van Hairco, informeer en inspireer je je 

kappers. Proactief, enthousiast en vriendelijk benader je je kappers, en geeft passend advies. Je streeft 

er boven alles naar om je verkooptargets te behalen en komt zelf met initiatieven om deze te 

verbeteren. Je stuurt je team aan op een professionele, enthousiaste manier en zorgt voor een 

degelijke opleiding en begeleiding. Administratieve taken zoals het opmaken van uurroosters, 

transfers tussen winkels, ontvangst van leveringen, en de presentatie van nieuwigheden en promo’s 

schrikken jou niet af. Dankzij jou ligt onze winkel er ook steeds < spik en span> bij en zorg je voor een 

echte belevingsstore. 

 

De meest succesvolle Regio Manager beschikt over onderstaande ervaring en competenties 

Je beschikt over een kappersdiploma en hebt een eerste ervaring als leidinggevende in een 

gelijkaardige functie. Je hebt je ervaring opgedaan in een dynamische & commerciële omgeving waar 

je je handen uit de mouwen hebt leren steken. Als echte ondernemer gepassioneerd door je vak en 

onze producten, wil je niets liever dan dat jouw winkel een daverend succes is! Je bent een uiterst 

commercieel persoon met goede communicatieve vaardigheden die de klant steeds centraal stelt. Als 

geen ander weet je tevens hoe je je team kan motiveren en stimuleren om samen mooie resultaten te 

behalen. Gestructureerd en nauwkeurig werken zijn jouw sterke eigenschappen waarbij je steeds het 

nodige oog voor detail hebt.  

http://www.hairco.com/


 
 

 
 

 

Wat bieden wij jou aan ? 

Een gevarieerde & verantwoordelijke functie in een snelgroeiend bedrijf. Je komt terecht in een jonge, 

dynamische & leuke werkomgeving waar collegialiteit, integriteit, passie en persoonlijke ontwikkeling 

centraal staan. Een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen is de basis. Je krijgt de kans om 

onze ambitieuze organisatie actief mee uit te bouwen en zo jouw stempel te drukken op onze 

toekomst. And last but not least bieden wij jou een aantrekkelijk salarispakket dat aansluit bij jouw 

profiel en ervaring. 

 

Wat denk je ? Part of the team ? 

Ben jij de leuke collega die ons team zal vervoegen? Aarzel dan niet en stuur je cv en motivatiebrief 

per e-mail naar jobs@hairco.be. We maken heel graag met jou kennis in onze kantoren gelegen te 

Gentsesteenweg 190 in 9800 Deinze! 
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