Mooie vacature bij De Fakkel Emmeloord
De Fakkel is een christelijke boek- en cadeauwinkel met een missie voor de Noordoostpolder en Urk.
De winkel heeft een prachtig assortiment van Bijbels, christelijke boeken, kaarten, multimedia en
veel cadeaus met een Boodschap. Deze Boodschap wil De Fakkel graag binnen en buiten de winkel
duidelijk uitdragen. Door het vertrek van de huidige coördinator zoekt het team vóór 31 december
2020 een nieuwe leidinggevende

Coördinator m/v (minimaal 0,4 fte)
De uitdaging: Samen met het Fakkelteam werk je mee aan een optimale werking van de winkel. Het
optimaliseren van de dagelijkse werking van de boekhandel is je hoofdfocus maar je formuleert,
samen met het stichtingsbestuur, ook toekomstvisie en zorgt voor de praktische uitwerking hiervan.
Een perfecte klantenservice, onderhandelingen met leveranciers en zoeken naar het juiste
productaanbod met inachtneming van margebewaking en de missie van De Fakkel zijn voor jou topof-mind. In deze functie geef je rechtstreekse leiding aan circa 15 vrijwilligers en rapporteer je elk
kwartaal aan het stichtingsbestuur.

Wie ben jij?






Jij bent een wedergeboren christen, enthousiast over het werk en de missie van De Fakkel
Emmeloord.
Je kunt goed organiseren, bent proactief, kan prima zelfstandig werken maar delegeert nog
liever.
Je hebt oog voor een gezonde balans tussen enerzijds commercie (oog voor omzet, marges
en doelen) en anderzijds de mens (klantgerichtheid, communicatief en inspirerend naar de
medewerkers en stakeholders).
Je hebt bij voorkeur een HBO- werk en denk niveau, hebt ervaring met retail en leiding
geven.

Wat wij jou bieden: Samenwerking met een team dat zich kenmerkt door: Betrouwbaarheid,
veelkleurig, creatief, inzet, harmonie, gastvrij, betrokken en deskundig.
Een vergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Solliciteren? Je motiverende brief met CV is voor 30 september 2020 welkom bij de secretaris van
stichting De Fakkel Emmeloord, Douwe Scheepsma. Tel. 06-17183488 en e-mail
bestuur.emmeloord@fakkel.nl. Ook voor vragen kun je bij hem terecht. Bel bij geen gehoor de
voorzitter Pier Groen op 06-53717987.

