
      

   VACATUREVACATUREVACATUREVACATURE    

 

Medewerker winkelcommunicatieMedewerker winkelcommunicatieMedewerker winkelcommunicatieMedewerker winkelcommunicatie    
en digitale promotieen digitale promotieen digitale promotieen digitale promotie 
De BanierDe BanierDe BanierDe Banier    (m/v/x)    

 
Deeltijds (24u per week) 

  Onbepaalde duur 
 

De Banier?De Banier?De Banier?De Banier?    
Via 12 winkels in Vlaanderen en een webwinkel voorziet De Banier een ruim aanbod 
creativiteitsmaterialencreativiteitsmaterialencreativiteitsmaterialencreativiteitsmaterialen. Met vernieuwende ideeën geven we iedereen creatieve impulsen.  
De Banier is het commercieel uithangbord van Chirojeugd VlaanderenChirojeugd VlaanderenChirojeugd VlaanderenChirojeugd Vlaanderen. Wij moedigen het spel en spelen 
aan met originele binnenbinnenbinnenbinnen----    en en en en buitenspellenbuitenspellenbuitenspellenbuitenspellen voor groot en klein. Chiroleiding en -leden kunnen bij ons 
terecht voor kwalitatieve kledijkledijkledijkledij, leuke geschenken en pedagogische publicaties.  
De Banier is toegankelijk voor iedereen die wil creëren en spelen.  

 

FunctieomschrijvingFunctieomschrijvingFunctieomschrijvingFunctieomschrijving    
WinkelcommuniWinkelcommuniWinkelcommuniWinkelcommunicatiecatiecatiecatie    
De medewerker is eindverantwoordelijk voor de winkelcommunicatie winkelcommunicatie winkelcommunicatie winkelcommunicatie in alle winkels van De Banier. 
Hij/zij begeleidt de algemene inrichtingalgemene inrichtingalgemene inrichtingalgemene inrichting en visuele vormgevingvisuele vormgevingvisuele vormgevingvisuele vormgeving in de winkels. 
Hij/zij coördineert de etalagesetalagesetalagesetalages en de winkelpresentatieswinkelpresentatieswinkelpresentatieswinkelpresentaties van nieuwe en seizoensgerichte artikelen zowel 
van de crea, spel en Chiro-artikelen. 
Hij/zij coacht en begeleidt de winkelverantwoordelijken en de verkoopsters inzake de winkelschikkingwinkelschikkingwinkelschikkingwinkelschikking en 
presentatiespresentatiespresentatiespresentaties. 
Hij/zij doet voorstellen rond verpakkingsmateriaalverpakkingsmateriaalverpakkingsmateriaalverpakkingsmateriaal en klein winkelmateriaal en beheert deze.  
Hij/zij is medeverantwoordelijk voor de organisatieorganisatieorganisatieorganisatie en winkelinrichtingwinkelinrichtingwinkelinrichtingwinkelinrichting van nieuwe winkels. 
Hij/zij organiseert en ondersteunt (i.s.m. met de atelierverantwoordelijke) de creatievecreatievecreatievecreatieve ateliersateliersateliersateliers in functie 
van de winkelcommunicatie. 
Hij/zij maakt deel uit van de commerciële dienst. 
 
Digitale promotieDigitale promotieDigitale promotieDigitale promotie    
De medewerker verzorgt de digitale promotiedigitale promotiedigitale promotiedigitale promotie van het crea-assortiment op Facebook, Pinterest, 
Instagram… . 

CompetentiesCompetentiesCompetentiesCompetenties::::    
• je kan etalages en winkelpresentaties op een efficiënte en hedendaagse manier bedenken en 

communiceren; 
• je kan vlot overweg met de nieuwe sociale media; 
• je kan wensen en behoeften van verkopers (m/v/x) en collega’s inschatten en er naar handelen; 
• je kan je aanpassen aan wijzigende omstandigheden; 
• je vertoont efficient gedrag in complexe situaties;  
• je kan je inleven in de doelstellingen van collega’s en hun project; 
• je brengt nieuwe ideeën aan en zoekt naar verbeteringen; 
• je kan problemen oplossen op een creatieve en heldere wijze; 
• je kan organiseren: werk plannen en deadlines respecteren. 
• je bespreekt de voorstellen, doet suggesties en voert uiteindelijk de opdrachten uit volgens het 

uitgezocht budget, de afgesproken richtlijnen en de afgesproken timing. 



      

• je onderhoudt de contacten met de collega’s van de commerciële dienst in het algemeen en met 
de verkoopstercoach en vormgever in het bijzonder; 

• je kan zeer zelfstandig werken; 
• je kent de Chiro of bent bereid de werking ervan snel te leren kennen. 

De Banier De Banier De Banier De Banier ingesteldheid:ingesteldheid:ingesteldheid:ingesteldheid:    
• groot verantwoordelijkheidsgevoel t.a.v. verkoopsters, collega’s, winkels en De Banier in zijn 

totaliteit; 
• loyaal, discreet en betrouwbaar; 
• collegiaal en teamgericht; 
• flexibel kunnen en willen werken; 
• inzet en initiatief; 
• resultaatsgericht; 
• positieve houding t.a.v. het jeugdwerk in het algemeen en Chiro in het bijzonder. 

We bieden jeWe bieden jeWe bieden jeWe bieden je::::    
• een deeltijds contract van 24u per week; 
• een bediendecontract van onbepaalde duur;     
• een goede verloning en een volledige terugbetaling openbaar vervoer woon- werkverkeer en/of 

een fietsvergoeding;    
• standplaats: centraal magazijn te Borgerhout; regelmatig (minimaal 2 per jaar) bezoeken aan alle 

winkels behoren tot de opdracht; 
• indiensttreding: zo spoedig mogelijk bij eventuele opzeg. 

 

 

Ben jij diegenBen jij diegenBen jij diegenBen jij diegeneeee    die we zoeken?die we zoeken?die we zoeken?die we zoeken?    
Mail of stuur voor vrijdag 24 augustusvoor vrijdag 24 augustusvoor vrijdag 24 augustusvoor vrijdag 24 augustus    2018201820182018 je CV en motivatie naar rene.claes@debanier.be of 
Langstraat 24, 2140 Borgerhout, t.a.v. René Claes. 
 
Als je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een gesprek in de in de in de in de eersteeersteeersteeerste    helft van helft van helft van helft van septemberseptemberseptemberseptember    2018201820182018. 
 
Iedereen is welkom om te solliciteren bij De Banier, ongeacht origine, diploma, leeftijd of beperking. 
 
Je cv en brief of mail worden mogelijk vijf jaar bijgehouden door de personeelsdienst in functie van een werfreserve. 
De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel de 
personeelsdienst, betrokken diensthoofden en directie nog toegang. 
 
De Banier cvba 
Langstraat 24 
2140 Borgerhout  
Tel: 03 270 04 44 
Fax: 03 270 04 49 
debanier@debanier.be  
www.debanier.be 
 
 
 
De Banier maakt deel uit van de Groep Chiro. Samen met de jeugdbeweging, de jeugdverblijfcentra en 
ons kenniscentrum Pimento. 


