
 Ves� gingsmanager m/v

Wie zijn wij?
Wij zijn Doehetbudget.nl. Dankzij onze unieke en moderne formule (hoge kwaliteit en uitstekende service tegen een 
ongekend scherpe prijs) groeien wij snel. Zo openen we naast onze webwinkel doehetbudget.nl op korte termijn een 
grotere showroom in Alkmaar. 

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een ves� gingsmanager die samen met het team zorgt voor een goede ontvangst in onze prach-
� ge showroom. Hij of zij gee�  leiding aan het team en zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt, van de werkprocessen 
tot de a� andeling van orders. De ves� gingsmanager die wij zoeken kan ons enthousiaste team verder inspireren, 
zodat de bezoekers van onze nieuwe showroom uitstekend worden geholpen en tevreden naar huis gaan met één 
van onze producten. Op deze manier draag jij bij aan onze verdere groei. 

Wat ga je doen?
• Je gee�  leiding aan ons gedreven team. Je coacht, faciliteert en inspireert je teamleden, en zorgt er zo mede 

voor dat voor iedereen een op� male balans ontstaat tussen plezier en presta� es. 
• Je laat je teamleden groeien in hun rol. Je helpt hen verantwoordelijkheid te nemen, zodat alles ook in jouw 

afwezigheid op rolletjes loopt. 
• Je zorgt voor een warme ontvangst in de showroom. 
• Je verzorgt de verwerking van online geplaatste orders. Daarnaast zorg je ervoor dat alle (administra� eve) 

werkprocessen goed verlopen. 
• Je bent hét aanspreekpunt in de showroom, zowel voor collega’s als externen. 
• Raamdecora� e op maat, van hoge kwaliteit én tot 70% goedkoper dan in de winkel? Dat vinden wij een dijk 

van een formule. Jij draagt onze succesformule in woord en geschri�  uit aan het team en onze mogelijke 
klanten. 

• We vinden je mening belangrijk. Jij bent immers de spin in het web. Je evalueert en spart samen met de di-
rec� e over de plannen en begro� ngen voor doehetbudget.nl. 

Wie ben jij?
• Je hebt ervaring als leidinggevende in een winkel en met het enthousiasmeren van klanten.
• Je beschikt over uitstekende interpersoonlijke vaardigheden; je bent fl exibel, hebt een groot verantwoorde-

lijkheidsbesef en bekijkt alles door een posi� ef-kri� sche bril. 
• Je kunt coachen, inspireren en delegeren. Jij bent in staat om voor een posi� eve, energieke se�  ng te zorgen, 

waarin teamleden met enthousiasme verder bouwen aan het succes van doehetbudget.nl. 
• Je hebt affi  niteit met interieur, zonwering en raamdecora� e.  
• Je hebt gevoel voor commercie en bent crea� ef. Je beschikt over het analy� sche vermogen dat nodig is om 

de juiste beslissingen te nemen en verbeteringen door te voeren. 
• Je beheerst zowel Nederlands als Engels in woord en schri� .
• Je bent ‘in touch’ met moderne so� ware, communica� emiddelen en social media. 
• Voor deze belangrijke rol ben jij van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur beschikbaar.

Wij bieden je: 
• Een goed en marktconform salaris.
• Een fi jne werkomgeving met gedreven en leuke collega’s. 
• Een verantwoordelijke func� e waarin je jezelf kunt ontwikkelen.
• Volop ruimte om mee te denken en ini� a� even te ontplooien.

Wil je bij ons werken? 
Fijn! We ontvangen graag je mo� va� e en CV met pasfoto via richard@doehetbudget.nl.


