Gedreven meewerkende bedrijfsleider (m/v) Kanoshop RokxAT – 40 uur
Dé kanowinkel van Nederland
Met de stroom mee peddelen
Kom aan boord en begin een nieuw avontuur. Als bedrijfsleider ben jij de drijfveer achter de winkel en
(internationale) groothandel. Samen met het team ontwikkel jij beide naar het volgende niveau. De
peddelsport is momenteel extreem populair, dus aan uitdaging geen gebrek. Naast de groothandel en
detailhandel voor kanovarend Nederland/Europa ben je ook verantwoordelijk voor Zwalker, onze
kanoreis- en cursustak.
Organisatie
Kanoshop-RokxAT is de internationale on- en offline kanohandel voor diverse kano gerelateerde
merken voor zowel consumenten als bedrijven door heel Europa. De onderneming bevindt zich in een
natuurlijke en sfeervolle locatie op het terrein van Outdoor Valley in het Rottemeren gebied net
buiten Rotterdam. Zie ook www.kanoshop.nl.
Kies de beste lijnen in de stroom
Als bedrijfsleider van Kanoshop RokxAT ben je primair verantwoordelijk voor het aansturen van je
team, het behalen van de vooraf vastgestelde verkooptargets, het goed laten verlopen van de
dagelijkse processen en meewerken aan de verkoop activiteiten. Je zorgt daarnaast voor een stabiele
basis waarin efficiënt gewerkt kan worden. Je bent een ondernemer binnen onze onderneming. Één
die zich de markt snel eigen maakt, deze als geen ander weet te bewerken en niet alleen een scherp
acquisiteur is, maar ook zeker een goede relatiebeheerder. Je bent het aanspreekpunt van (potentiële)
klanten en andere externe partijen. Je krijgt veel vrijheid in het bepalen van de strategie en het beleid.
Met de juiste energie is er ook zicht op mede-eigenaarschap (als je die wens hebt).
Deze afwisselende baan is uitermate geschikt voor..
een zelfstandig opererende, enthousiasteling die woonachtig is in Zuid-Holland (of omgeving),
zijn/haar talen spreekt, bij voorkeur affiniteit heeft met kanosport/buitensport en goede contactuele
en sociale eigenschappen heeft. Je hebt oog voor detail, maar ziet ook het grote plaatje. Je koppelt dit
aan een hoge mate van zelfstandigheid en aantoonbare leidinggevende en commerciële capaciteiten.
Je bent een leider die andere in hun kracht zet. Luisteren, adviseren en samen leren. Iedere dag een
beetje beter. Een goed ontwikkeld kostenbewustzijn en een niet aflatende resultaatgedrevenheid en
ambitie maken ons ideaalplaatje compleet.
Taken
-

Team van 4 tot 6 personen aansturen en versterken
Beleid en strategie ontwikkelen en bepalen
Inkoop en voorraadbeheer, retail en groothandel
Verkoopcijfers analyseren en inspelen op trends
Marketing- en communicatiebeleid
Verkoop laten groeien en kosten verlagen
Klantbeleving optimaliseren
Efficiëntie verhogen
Training en ontwikkeling personeel

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteit met de kanosport en/of buitensport is een pré;
Aantoonbare ervaring met het leiding geven aan een team;
Ervaring in retail en/of groothandel is een pré;
Ervaring met e-commerce is een pre;
Goede beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord en geschrift;
Beheersing van Duitse of Franse taal is een pre;
Beschikbaar op zaterdag en/of zondag;
Commercieel en klantgericht;
Flexibel inzetbaar en collegiaal;
HBO werk- of denkniveau;
Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Hoe werkt Kanoshop voor jou?
Als je bij ons komt werken krijg je marktconform salaris en CAO. Wij bieden tevens aantrekkelijke
secundaire arbeidsvoorwaarden. O.a.
• Personeelskorting op kanoreizen door heel Europa met Zwalker
• Auto van de zaak optioneel
• Personeelskorting op uitrusting in de shop
• Gezellige collega’s die graag een drankje drinken rond het kampvuur
• Verschillende (actieve) trainingen en (kano)cursussen op het water
Wij bieden ook doorgroeimogelijkheden. Er is altijd een volgend avontuur met eventueel zicht op
(mede)eigenaarschap.
Heb je interesse in deze functie stuur dan uiterlijk 14 mei 2021 per e-mail je sollicitatie, inclusief C.V.
met foto naar Erik Rovekamp, erik@kanoshop.nl o.v.v. Sollicitatie bedrijfsleider.

