
Manager/Team Leader The Barn Bio Market 

Je bent gepassioneerd door duurzame en biologische voeding en je bent 
enthousiast om een leidende rol te hebben in een inspirerend project? 

Je bent gemotiveerd om een jong en dynamisch team te versterken? 

Dan is The Barn de plek en het project waarvoor je wilt werken! 

Hoofdtaken 

● Tot 10 medewerkers coachen en laten groeien in een fantastische 
werkomgeving 

○ Begeleiding aan de hand van maandelijkse individuele 
coaching sessies 

○ Leading by example in de winkel. 
● Een afdeling beheren zoals een echte ondernemer 

○ Gamma keuze analyseren en aanpassen 

○ Stockbeheer 

○ Bestellingen plaatsen 

○ Economische activiteiten analyseren en verbeteren 

○ Verantwoordelijkheden geven aan medewerkers  
○ Nauwe samenwerking  met je leveranciers: forecasting van 

volumes en opvolging van de logistiek 

● Samen met het leading team strategische beslissingen nemen voor 
de winkel die je als mini onderneming volledig autonoom beheert 

○ Recrutering 

○ Forecasting 

○ Organisatie van maandelijkse teambuildings 

○ HR beheer: aanmaken uurroosters, opstellen van contracten, 
salarisbeheer, integratie nieuwe medewerkers 

 

Profiel 

● Ondernemen zit in je bloed 

● Je houdt van concreet werk op het terrein 

● Medewerkers coachen en vooruitgang laten boeken geeft je energie 

● Je bent een vat vol positivisme en wil een leidinggevende rol hebben 
in een inspirerend project 

● Verantwoordelijkheden opnemen maakt je niet bang 

● Je hebt een passie voor duurzaamheid 



● Klanten een unieke winkelervaring geven geeft je voldoening 

● Je bent oplossingsgericht en houdt van een flexibele werkomgeving 

● Je bent nieuwsgierig en leergierig 

● Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans 

● Je bent beschikbaar tijdens het weekend (zaterdag en zondag) 

Pakket 

● Een fulltime contract 38h / week van onbepaalde duur 

● Een fantastische werkomgeving met een geweldig team 

● Maandelijkse coaching sessies 

● Competitief salaris 

  

Geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar job@thebarn.bio. 
Laat ons weten in de mail in welke Barn je wilt werken! 

We kijken er naar uit om met u samen te werken! 

 

 

 

 


