Werken kun je overal, bij Hairco combineer je werk met plezier

Gezien wij hard gaan en het onze ambitie is om binnen een 2 tal jaar
23 belevingswinkels te hebben in Vlaanderen en Wallonië, gaan we op zoek naar een hippe Regio
Store Manager (M/V) voor ons winkel in St; Niklaas.

Wat zal jij doen
Als Regio Store Manager ben je verantwoordelijk voor:
"

het enthousiast benaderen van potentiële klanten binnen jouw eigen regio
(1 à 2 werkdagen per week)

"

het dagdagelijkse reilen en zeilen van jouw store

"

het informeren en inspireren & adviseren van de kappers met je kennis van het gehele assortiment van
Hairco

Je streeft er boven alles naar om je verkooptargets te behalen en komt zelf met initiatieven om deze te
verbeteren. Je stuurt de Store Assistant aan op een professionele 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 supernetjes bij en zorg je voor een echte belevingsstore.

Wie ben jij
"

je beschikt over een kappersdiploma;

"

je hebt een eerste werkervaring achter de rug in een gelijksoortige functie;

"

je bent super dynamisch, commercieel ingesteld en klantvriendelijk;

"

je bent gepassioneerd door ons vak en onze producten;

"

de combinatie tusssen interne en externe verkoop spreekt jouw echt aan.

Wie zijn wij
Als snelgroeiende onderneming met een brandnew business model ‘Brick & Click’, is Hairco dé unieke
groothandel voor elke professionele kapper. We willen de kapper informeren, inspireren, educeren en hun hart
online veroveren met onze state-of-the-art webshop www.hairco.com

Wat zit er in voor jou:
"

De kans om jouw winkel én regio uit te bouwen naar een succesvol Hairco-verhaal

"

Deel worden van de Hairco-familie met een open bedrijfscultuur

"

Je komt terecht in een snelgroeiend bedrijf waar “work-hard-play-even-harder” geen onzin is

"

Een aantrekkelijk salarispakket met bedrijfswagen, bonussysteem, hospitalisatieverzekering

"

Altijd een verlengd weekend van vrijdagnamiddag tot maandagmorgen!

Word jij part of this team?
Dan ontvangen wij heel graag jouw cv via jobs@hairco.be
En daarna maken we graag kennis met jou in onze kantoren:
Gentsesteenweg 190 in 9800 Deinze!
Website
Facebook
Instagram
LinkedIn

