Vacature filiaalleider BBROOD Beethovenstraat &
Spaarndammerstraat
Al 10 jaar maken en verkopen wij professioneel en op eigen-wijze elke dag echt lekkere
bakkerijproducten. We zijn een ambitieus familiebedrijf dat op verantwoorde wijze omgaat
met de wereld om ons heen.
Ben jij de ervaren filiaalleider die wij zoeken voor onze winkel? In deze functie ben jij hét
gezicht en het eerste aanspreekpunt dat ervoor zorgt dat medewerkers met plezier werken
en dat klanten graag terugkomen. Met jouw ondernemende aanpak zorg je samen met het
team voor een goed lopende winkel.
Je werkt ongeveer 38 uur per week waarvan een groot deel in de winkel zelf.
Wie ben jij?






Je hebt minimaal 2 jaar leidinggevende werkervaring in speciaalzaak/bakkerij/horeca
Je bent proactief, gemotiveerd en een teamspeler
Je kan verantwoordelijkheden uit handen geven
Je denkt in oplossingen en mogelijkheden
Je bent bij voorkeur woonachtig in Amsterdam

Jouw verantwoordelijkheden:







Zorg dragen voor de gestelde operationele en financiële doelstellingen (sturen op
cijfers en resultaten)
Personeelsplanning
Operationele voortgang
Voorraadbeheer en bestellingen
Input voor optimalisatie
Administratie en registratie

Competenties:






Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Representatief
Goede communicatieve vaardigheden
Klant- en servicegericht
Zelfstandig werken maar ook een teamspeler





Commerciële instelling
Flexibel en komt afspraken na
Geen 9-17 uur mentaliteit

Taken/ werkzaamheden:














Coördineren van de dagelijkse operationele werkzaamheden
Coachen, motiveren en begeleiden van jouw team op de werkvloer
Opstellen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting
Mede selecteren van nieuwe medewerkers en zorg dragen voor het
opleiden/inwerken medewerkers
Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
Toezien op naleving van de voorschriften (o.a. HACCP en huisregels)
Bijdragen aan het uitwerken en doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering
Input leveren voor het optimaliseren van werkprocessen
Zorg dragen voor de juiste inkoop van het assortiment
Doen van voorstellen voor lokale acties
Bijwonen van teamoverleg met de andere filiaalleiders
Directe samenwerking met de eigenaar/leidinggevenden
Voorbereiden en voorzitten van regelmatig terugkerende team overleggen

Meer weten over BBROOD?
Op 14 februari 2008 openden wij onze eerste winkel op de Zeedijk.
Er is het afgelopen decennium veel gebeurd. We hebben 11 winkels geopend in Amsterdam,
15 verkooppunten bij Marqt en we zijn de grens over gegaan: in Afrika hebben we inmiddels
ook al 11 winkels gerealiseerd!
Zie www.bbrood.com
Interesse of vragen over deze vacature? Neem contact op met Eugenie Binneveld via
ebinneveld@bbrood.nl

