Manager Operatie
Voor onze Albert Heijn winkels in de omgeving van Utrecht, Arnhem/Nijmegen en Breda zijn wij op
zoek naar (aankomend) Managers Operatie.
Wij bieden een uitdagende baan waar je de mogelijkheden hebt om het leven van mensen in de
buurt aangenamer te maken.
Werken in een groeiend, dynamisch en succesvol familiebedrijf.
Past deze baan bij jou?
Als Manager Operatie maak je deel uit van het managementteam in de winkel, samen met de
Manager Service, Manager Vers en de Supermarktmanager. Samen vormen jullie een ijzersterk team
en zorgen jullie voor een prettige winkelervaring voor de klant. Je weet wat er bij elkaar speelt en
bent in staat om waar te nemen op hun afdelingen. Je bent hét aanspreekpunt voor shiftleiders,
kwaliteitsmedewerkers en alle andere collega’s.

Wat ga je doen?
Als Manager Operatie ben je verantwoordelijk voor het hele proces, van magazijn tot aan een goed
gevuld schap. Een strakke planning, juiste richtlijnen en efficiënte procedures vormen hierbij de basis
van je werkzaamheden. Samen met de shiftleiders en de vulploeg zorg je er bovendien voor dat de
schappen altijd goed gevuld zijn en dat de klant nooit naast een product grijpt. Met de
kwaliteitsmedewerkers loop je kwaliteitsrondes om de winkel spik en span te houden en maak je
gebruik van de Schoon-app.

Efficiëntie en nieuwsgierigheid staan voorop. Je vindt het dan ook leuk om de processen bij Albert
Heijn écht te doorgronden en om continu te zoeken naar verbeterpunten. Op basis van data en
klantinzichten ga je voor optimale resultaten op derving en minimaliseer je de voorraadverschillen.
Allemaal in combinatie met een goede beschikbaarheid van je team. De nieuwste digitale tools en
apps maken jouw werk daarbij een stuk makkelijker.

Eén team, één operatie
Als Manager Operatie weet jij precies hoe je een team gemotiveerd houdt en hoe hard werken en
werkplezier hand in hand kunnen gaan. Je bouwt aan een sterk team om je heen om samen het
verschil te maken voor de klant. Complimenteren en waardering uitspreken gaan je goed af, maar
ook constructieve feedback geven en ontvangen is nodig om uiteindelijk het beste uit je team én uit
jezelf te halen. Middels trainingen en opleidingen blijf je continu ontwikkelen en deze opgedane

kennis breng je over op je team. Jij zorgt voor een duidelijke planning, beoordelingsgesprekken en
het aannemen van nieuwe collega’s die in het team passen. Met tijd en aandacht voor jouw team
creëer je een hoge betrokkenheid en veel werkplezier om net dat stapje extra te zetten!

Wat levert de operatie op:
Een uitdagende baan bij de grootste food retailer van Nederland.
Een goed salaris.
Mogelijkheden om trainingen en opleidingen te volgen.
Ook nog eens veel vrije dagen. Waarvan 192 vakantie-uren én 156 adv-uren (op basis van fulltime
werkverband).
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder vakantiegeld en een bonusregeling.
En als het goed is krijg je er ook een stel héle goede vrienden bij.

Jouw mandje bevat:
Een afgeronde opleiding op minimaal MBO 4-niveau.
Minimaal 32 en maximaal 40 uur per week beschikbaar.
Aantoonbare kennis van retail en winkelprocessen of andere klantgerichte werkervaring.
Leidinggevende kwaliteiten en analytisch vermogen.
Affiniteit met technologie en digitale tools.
Veel flexibiliteit.
Een flinke voorraad aan servicegerichtheid.
En een positieve invloed op een fijne werksfeer.
Zie jij jezelf werken in een dynamische wereld waarin je iedere dag van grote toegevoegde waarde
bent?
Solliciteer dan snel!
Stuur je CV plus een korte motivatiebrief naar:
administratie@hansgeveling.nl

