
 
 

Mobiel is een vzw te Kortrijk die de doelstelling heeft meer fietsen in het straatbeeld te krijgen en mensen 
(opnieuw) aan het fietsen te zetten. Hieromtrent biedt Mobiel vzw een uitgebreide dienstverlening aan 
m.b.t. fietsen: fietsverhuur, fietsherstel, verkoop van tweedehands-fietsen, toeristische activiteiten, 
bewaakte fietsenstalling, fietspunt,... 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega: 

Winkelverantwoordelijke (m/v)  
 

Taken: 

Je zet je kennis en inzicht rond processen, commercieel inzicht en kwaliteit in ten gunste van een 
efficiënte werkorganisatie en een optimale klantgerichte winkel. Je stuurt, ondersteunt en 
enthousiasmeert het team van 5 medewerkers in deze richting.  

Je zorgt er voor dat klanten een vriendelijke ontvangst en professioneel advies krijgen zowel wat verkoop 
als verhuur en leasing van fietsen betreft. Ook de bijhorende administratie en de communicatie me de 
andere afdelingen binnen Mobiel verloopt efficiënt. 

Profiel: 

We zoeken een commercieel ingesteld iemand: 

 met reeds aanwezige leidinggevende ervaring;  

 die het werk voor een groep mensen efficiënt kan organiseren; 

 die klantgericht werkt en denkt; 

 met een geduldige en positieve ingesteldheid en in staat om een groep medewerkers te 
enthousiasmeren; 

 met een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring; 

 met kennis van fietsen en fietstechniek;  

 met aanleg om snel specifieke computer programma's aan te leren en zelfstandig te gebruiken;  

 die een zeer goede kennis heeft van het Nederlands en ook Frans en Engels kan spreken en 
begrijpen.  

Wij bieden: 

 een boeiende en gevarieerde job in een sociale en dynamische organisatie;  

 een compleet vernieuwde “belevingswinkel” waar de fiets met tal van innovaties centraal staat; 

 een job met een contract van onbepaalde duur; 

 een onmiddellijke indiensttreding met ruimte tot grondige interne opleiding.  

 

Interesse? 

Mail uw motivatiebrief en een volledige CV  met vermelding “technisch commercieel 
leidinggevende fietsencentrum” naar vacature@deltagroep.be. 

Voor meer informatie kunt u terecht op het nummer 056/23.29.43. 
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