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Teamlead Cash & Carry Accessoires 

Takenpakket: 

• Je zorgt ervoor dat de C&C Accessoires steeds netjes en opgeruimd is. Je zorgt ook 
voor een aantrekkelijke en efficiënte indeling van de producten. 

• Je zorgt voor een mooie decoratie van de winkel. 
• Je zorgt voor het correct inbestellen en het optimaliseren van de verkoopcijfers. 
• Je bent het aanspreekpunt binnen de C&C Accessoires voor het beantwoorden 

van vragen of klachten van klanten.  
• Je zorgt voor een correcte ontvangst van nieuwe klanten. 
• Je stelt wekelijks het uurrooster op en zorgt voor een correcte verdeling van het 

werk.  
• Je anticipeert op (onverwachte) afwezigheden.  
• Je bent attent voor mogelijke optimalisaties en staat open voor eventuele 

verbeteringen of nieuwe werkwijzen. 
• Je bent bereid om mee te werken aan een wisselwerking/samenwerking tussen 

de verschillende departementen. 
• Je bent bereid deel te nemen aan een rolverdeling omtrent openen en sluiten van 

het filiaal. 
• Je neemt deel aan het wekelijkse teamoverleg. 
• Je rapporteert wekelijks aan de filiaalleider (i.v.m. aankoop, verkoop, 

personeelskost, marges, algemene werking,…). 
• Je stelt het belang van Agora Group steeds op de eerste plaats. 

Verantwoordelijkheden: 

• Je bent verantwoordelijk voor: 
o een correcte en tijdige opening en sluiting van de C&C Accessoires 
o een constante en voldoende personeelsbezetting tijdens de openingsuren 

van de C&C Accessoires 
o een correcte registratie van de verkochte goederen 
o periodieke stocktellingen 
o de netheid en hygiëne van de C&C Accessoires 
o aansturing en coaching van jouw team 
o opleiding van nieuwe medewerkers 

 

Competenties: 

• Sector-ervaring 
• Affiniteit met het product (decoratie) 
• Ervaren met het aansturen van een team 
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• 2-talig Nederlands & Frans 
• Klantgericht, beleefd en vriendelijk 
• Commercieel inzicht 
• Verantwoordelijkheidszin, nauwgezet en proactief 
• Communicatief sterk 
• Representatief voorkomen 

Openingsuren C&C: 

• Maandag: 07:00 - 20:00 
• Dinsdag: 07:00 - 20:00 
• Woensdag: 07:00 - 20:00 
• Donderdag: 07:00 - 20:00 
• Vrijdag: 07:00 - 20:00 
• Zaterdag: 07:00 - 10:00 en 17:00 - 19:00 
• Zondag: Gesloten 

Plaats van tewerkstelling: 

• Agora, Keizershoek 312, 2550 Kontich 
 


