TheStory
We Have The Stuff, is

Workstuff.be
TheStuff.be

TheStuff.be werft aan! #WeHaveTheStuff!
Wie we zijn en wat voor iemand we zoeken,
dat leggen we je graag uit in deze vacature.
Zet je even neer en ontdek ons! :)

TheProfile

dat geen binnenkomer? Je vraagt je
waarschijnlijk af ‘Wat is dit nu weer?’. Zet je even neer, neem een
tas koffie bij de hand en ontdek wie wij zijn!
TheStuff.be is een polyvalente drukkerij met bureaus en
showrooms in het hartje van Leuven én een gloednieuwe locatie
in de Gentse rand sinds september 2021. Van het standaard
papieren drukwerk, tot ideale promogadgets. Van alle
event-supply & reclamemateriaal tot uitstekend, kwalitatief
textiel voor elke klant, elk merk, organisatie of bedrijf!

WorkStuff’er, da’s iemand die:
• Heel veel goesting heeft om de werkkledij wereld te ontdekken,
• Dynamisch is en samen met ons verder wil bouwen aan de groei
van het bedrijf,
• Houdt van deadlines en de zaken graag tijdig klaar heeft,
• Leergierig is en zich verdiept in ons aanbod,
• Je draagt kwaliteit hoog in het vaandel,
• Je bent iemand die houdt van sociaal contact,
• Je kan vlot overweg met een computer!

Concreet:

In de zomer van 2021 voegden we een nieuwe bedrijfstak toe aan
TheStuff. We namen enkele webshops en bijhorende
showroom/winkel over, gespecialiseerd in werkkledij,
veiligheidsschoenen en accessoires: WorkStuff was geboren!

Wij zoeken een nieuwe winkelverantwoordelijke werkkledij-winkel
te Leuven. Je bent hét aanspreekpunt voor de klanten en begeleidt
hen in het aankoopproces van A tot Z. Daarnaast volg je mee
de online bestellingen op en sta je mee in voor de administratieve
taken!

Bij WorkStuff dragen een uitstekende service, in combinatie met
correcte en marktconforme prijzen hoog in het vaandel.
We willen uitgroeien tot dé one-stop shop voor alle bouwvakkers,
horeca-mensen, zorgpersoneel en zoveel meer! Wil je mee
bouwen aan dit succes?
in ons team!
Wij verwelkomen je graag met

Technisch Profiel:

volle goesting

Enkele cijfers
1 WorkStuff: Da’s de fysieke winkel in Leuven!
2 Locaties: Onze bureau & shop in Leuven en onze nieuwe showroom in Gent!
6 Openingsdagen: Jij pakt er 5 voor jouw rekening!
10 Medewerkers: verspreid over TheStuff.be & WorkStuff!!
30 Moderne machines, printers, heatpersen en meer, om de kledij te bedrukken!
40 Openingsuren per week: maandag tot zaterdag, van 10u-17u!
50 Merken: alles uit de kast om de klant verder te helpen!
100 Facturen, offertes en andere opdrachten per week: Daar kunnen er nog wat bij!
500 Verkochte kledingstukken per maand!
1000 Paar veiligheidsschoenen sinds de start van WorkStuff in 2004!
+10.000 Unieke klanten: Verwelkom jij 10.001?

• Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring, maar dit is
geen must.
• Je bent gedreven om bij te leren en wilt je inspannen om alles
te ontdekken over werkkledij!
• Je kan goed plannen en orderen, je bewaart het overzicht!
• Je hebt oog voor detail! Vind jij alle typfouten in deze vacature?
• Je bent vlot met de PC en kan je plan trekken op gebied van
administratie.
• Je bent communicatief, zowel face-to-face als via e-mail én
aan de telefoon!
• Je wordt voltijds te werk gesteld, een 38-urenweek van 5
werkdagen, mogelijk van maandag t.e.m. zaterdag. Welke 5 dagen
dit worden, wordt in onderling overleg afgesproken!
Kwaliteiten van mensen zijn bij TheStuff.be doorslaggevend, ongeacht
geslacht, afkomst, leeftijd of handicap.

Interesse, vragen of opmerkingen omtrent deze vacature?
Stuur snel je CV + (korte) motivatie naar guyta@thestuff.be!

