
  

 

 

 

 

 

 

Assistent Storemanager GAMMA 
38 uur per week | Zutphen | Stafmanagement 

Op zoek naar een plek waar je jouw leidinggevende talenten optimaal kunt 

benutten? En heb jij de ambitie om op termijn je eigen bouwmarkt te 'runnen'? 

Dan komen wij graag met jou in gesprek! 

Voor onze opdrachtgever Filippo Bouwmarkt zoeken wij een retail gerichte 

assistent storemanager voor de GAMMA vestiging in Zutphen, die fulltime leiding 

gaat geven aan een team medewerkers in de bouwmarkt. 

 

Bij GAMMA ontwikkel je verder met een voor jou op maat gemaakt ontwikkelplan! 

Wat doe je als Assistent Storemanager?  

Als Assistent Storemanager coach je samen met de bouwmarktmanager jouw 

collega's in de GAMMA vestiging in Zutphen. Dit heeft een uitstekend winkelbeeld 

en goed voorraadbeheer als een logisch gevolg. Verder ontvang je de klanten en 

help je hen deskundig met hun klus, zodat ze graag bij jou in de bouwmarkt 

terugkomen, en je helpt je teamleden om zich verder te ontwikkelen. Daar gaat 

jouw hart sneller van kloppen! 

 

Als Assistent Storemanager in een bouwmarkt ben je verantwoordelijk 

voor: 

- Inspireren en zorgen voor lachende gezichten in je team.  

- Aansturen logistiek, constructief en/of decoratief team. 

- Voorraad beheren en bijsturen wanneer nodig. 

- Klanten adviseren en tevreden stellen. 

- Bijspringen achter de servicebalie indien nodig. 

Ervaring in de Doe-het-zelfbranche is handig, maar ook als je amper het verschil 

weet tussen een schroef en een spijker willen we weten wie jij bent. Vereiste is dat 

je retail ervaring hebt als verkoopmedewerker, en ervaring hebt in het aansturen 

van een enthousiast team winkelmedewerkers. 

 

Werklocatie en ontwikkeling 

Als Assistent Storemanager ga je aan de slag op de GAMMA vestiging in Zutphen. 

Voor onze opdrachtgever is management en werknemersontwikkeling erg 

belangrijk. Zo realiseren zij een werkomgeving waar winkelpersoneel met plezier 

werkt en waar de klant goed wordt geholpen. 

 



  

 

 

Je neemt als Assistent Storemanager mee: 

- Enthousiasme voor werken bij dé verfspecialist en marktleider in bouwmaterialen 

  van Nederland! 

- Horeca achtergrond is passend, als je graag met klanten werkt en leidinggevende  

  ervaring hebt. 

- MBO werk- en denkniveau met 3 à 5 jaar ervaring in de detailhandel. 

- Leidinggevende ervaring en je bent proactief in het helpen van klanten en  

  medewerkers met hun vragen. 

- Commercieel en beheersmatig inzicht met organisatorische vaardigheden.   

- Flexibel beschikbaar, ook inzetbaar 's avonds en in de weekenden. 

 

Je krijgt als Assistent Storemanager: 

- Veelzijdige managementfunctie in een groeiende organisatie waarbij jouw  

  mening telt.  

- Salaris conform CAO Doe-het-zelfbranche. 

- Opleidingsmogelijkheden via de GAMMA Academy en interne management- 

  opleidingen. 

- Prettige werksfeer die bekend staat als 'no nonsens met een hart', met  

  behulpzame collega's. 

 

Meer weten/ solliciteren?  

Bel of mail je CV met motivatiebrief aan: 

Hans van Bel | 06 - 532 43 108 | info@recruitforpartners.nl  

Sla de spijker op z'n kop! 

Reageer en ontdek hoe leuk het werken in een bouwmarkt is! 

 


