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Positie van de functie in de organisatie 
 
Werkt onder leiding van de manager Retail. Geeft leiding aan de eerste verkoopmedewerker , 
medewerker verkoop, 1e magazijnmedewerker en magazijnmedewerker. 
 
Doel van de functie 
De functie heeft als doel een optimale aansturing van de winkel en het magazijn te realiseren. 
Doelstellingen zijn de financiële bijdrage aan de kosten van de Holding, afvalstroombeheer in 
herbruikbare goederen, laten participeren en arbeidsfit maken van mensen.  
 
Resultaatgebieden 
 
1. Medewerkers aansturen 

- Stuurt de medewerkers in de winkel en het magazijn aan; 

- Winkelformule en magazijnformule neerzetten en borgen; 

- Magazijnformule neerzetten en borgen; 

- Prijsbeleid uitvoeren en monitoren; 

- Verantwoordelijk voor de winkelomzet; 

- Uitvoeren winkelpromotie en verkoopbevordering; 

- Verantwoordelijk voor afvalbeheer; 

- Verantwoordelijk voor risico inventarisatie en evaluatie; 

- Regie voeren over de winkel en magazijn (medewerker, klant, proces, activiteit); 

- Klantenservice. 

 
2. Financieel beheer voeren over de winkels 

- Kostenverantwoordelijk voor de winkel (kas 2); 

- Kasstromen beheren en kasgelden afstorten. 

 
3. Uitvoeren van personeelsmanagement in de winkels 

- Personele planning en activiteitenplanning maken; 

- Afstemmen van dagelijkse activiteiten op personele bezetting; 

- Dagelijkse leiding aan mensen en winkel- en magazijnprocessen; 

- Begeleiding inwerken en ontwikkelactiviteiten van medewerkers; 

- Verzuimbegeleiding medewerkers; 

- Voortgangsgesprekken voeren en advisering manager Retail over beoordeling. 

 
4. Rapportage opstellen  

- Week- en dagrapportage maken over de winkelomzet; 

- Week- en dagrapportage over het bezoekersaantal maken; 

- Rapportage van kosten voor de winkel; 

- Rapportage opstellen over in- en uitgaande stromen magazijn;  

- Rapportage over de ontwikkeling van medewerkers. 
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5. Externe contacten opbouwen en onderhouden  

- Onderhouden externe contacten bij uitvoering van overeenkomsten en afspraken; 

zoals voor ontwikkeling van medewerkers, detacheringen en afvalstroombeheer 

- Aangaan van relaties in de directe omgeving van de winkel zoals een 

winkeliersvereniging. 

      

6. Sturen op kernwaarden  

- Geeft het juiste voorbeeldgedrag van verantwoordelijkheid, pro-activiteit, respect, 
duurzaamheid en ontwikkelbereidheid; 

- Vertoont gedrag, dat aansluit op en bijdraagt aan de identiteit van de organisatie; 

- Stimuleert gewenst gedrag op basis van de kernwaarden bij medewerkers. 
 

 
Beschrijving per karakteristiek 
 
Complexiteit 
 
De functie bestaat uit leidinggeven aan en coachen van een groep medewerkers die actief 
zijn in de kringloopwinkels van de organisatie. Daarnaast is de filiaalleider verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van het bedrijfsbeleid binnen de organisatie en dient commerciële 
handelingen te verrichten met als doel het genereren van omzet in belang van de organisatie. 
De filiaalleider schakelt elk half uur om als gevolg van de verschillende werkzaamheden en 
interrupties door vragen. Accuratesse komt met regelmaat voor bij het afhandelen van de 
urenadministratie. Tijddwang komt niet voor in de functie van de filiaalleider. 
De voor de functie vereiste kennis is naar inhoud en niveau gelijkwaardig aan MBO niveau 4, 
aangevuld met op de functie gerichte kennis zoals het houden van winkelpresentaties, 
waardebepaling van artikelen en managementtraining. Dient ontwikkelingen bij te houden op 
het gebied van criminaliteitsbestrijding, winkelformules, efficiency, bedrijfsbeleid en 
management/retail. 
 
Regelcapaciteit 
 
De tijdsindeling wordt bepaald door het stellen van prioriteiten, bezetting, taak/rolverdeling en 
specifieke opdrachten. De filiaalleider is zelf verantwoordelijk voor het indelen van zijn eigen 
tijd met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden.  
De filiaalleider is voor de aanpak en vormgeving van de werkzaamheden gebonden aan 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kerntaken, procedures, instructies en controles die 
worden gesteld binnen de beleidskaders.  
Bepaalt samen met de manager retail de werkwijze en de mate van begeleiding naar de 
medewerkers toe. 
Het toezicht op de filiaalleider geschiedt indirect via voortgangsgesprekken volgens een 
vaste cyclus die 4 keer per jaar door middel van rapportages plaats vinden. De te maken 
keuzen betreffen voortgangsbeslissingen van het eigen werk en werk van anderen door 
prioriteiten te stellen en verkoop- technische beslissingen zoals het hanteren van prijzen, 
kortingen etc. 
De voorkomende problemen kunnen complex van aard zijn en vergen naast 
werk/levenservaring een grote bagage aan motivatie en affiniteit in deze branche. De interne 
contacten met de verschillende afdelingen binnen de organisatie zijn gericht op de voortgang, 
bezetting, omzet van de winkel, advies, aan- en afvoer van goederen, aanleveren van cijfers, 
bestellingen, betalingen, mutaties, vrijwilligers, afvoer van spullen en curiosa. De contacten 
zijn van belang om de interne processen zo goed mogelijk te laten verlopen. De filiaalleider 
is verantwoordelijk voor ongeveer 25 medewerkers binnen een filiaal onder wie personen 
verkeren met een vrij grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Afbreukrisico 
 
De externe contacten zijn van belang voor het bijdragen aan de werkgelegenheid zoals 
voortgang van de deelnemers, plaatsingen, plaatsingen taakstraffen, stages/voortgang 
stagiaires en milieu. 
Fouten of onzorgvuldigheden in het leidinggeven aan en het coachen van de medewerkers, 
communicatie met de eigen leidinggevende (manager Retail) en inrichting/presentatie van de 
winkel kunnen leiden tot motivatieproblemen van de medewerkers, een verstoorde 
arbeidsverhouding, burn-out, stress, imagoverlies en financiële schade. De kans op tijdig 
ontdekken en herstellen van fouten is redelijk en berust vooral door zelfcontrole en signalen 
of tegenspel van de leidinggevende. 
 
Fysieke aspecten 
 
Werkt onder kantooromstandigheden en in de winkel. Verder zijn er geen hinderlijke 
omgevingsfactoren of factoren die het werk lichamelijk zwaar maken. 


