
 

  

Kärcher is wereldwijd markt-
leider op gebied van reini-
gingssystemen, producten en 
diensten.  Het bedrijf staat 
voor  kwaliteit, innovatie en 
duurzaamheid. De sleutel van 
ons succes zijn onze gemoti-
veerde medewerkers die da-
gelijks hun expertise toewijden 
aan ons bedrijf en product.  
 
 
Kärcher is een  Duits familie-
bedrijf dat uitzonderlijke carriè-
remogelijkheden aanbiedt 
binnen een sterke, gezonde 
en internationaal gereputeerde 
groep. 
 
 
Interessante uitdagingen in 
combinatie met uitwisseling 
van know-how,  creëren een 
ideaal platform  voor de indivi-
duele carrièreplanning en 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
 
Wij zoeken naar betrokken 
medewerkers die teamwork 
waarderen.  Medewerkers die 
samen met ons streven naar  
wat Kärcher speciaal maakt : 
altijd het beste aanbieden, 
zonder uitzondering.  
 

Buitengewone uitdagingen vragen om buitengewone mensen.  Voor ons nieuw Kärcher Center in 
Sint-Pieters-Leeuw (Brussel)  zijn wij op zoek naar een dynamische :  

Full-time Shop Manager (m/f) 

 Je werkt actief mee aan de groei van het 
nieuw Kärcher Center met de hulp van 
verschillende afdelingen.   

 Je staat in voor de omzet, de jaarlijkse 
resultaten en de verzorgde presentatie van 
de producten.  

 Je waakt over het imago van de winkel en 
het bedrijf.   

 Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks 
beheer van de winkel : de verkoopruimte 
inrichten en netjes houden, voorraad op-
volgen en tekorten vaststellen, kassahan-
delingen uitvoeren, leveringen in ontvangst 
nemen en in de afdelingen plaatsen, de 
administratieve opvolgingen van de ver-
koop realiseren en de gegevens aan de 
desbetreffende dienst overmaken.   

 Je rapporteert aan de Key Account Mana-
ger Professional 

 
   

      
   

      
  

     
 

     
    

    
    

   
 

    
     

   
 
  

 Functie :   Jouw profiel is : 
 

 
 Wij bieden jou:l 

Kärcher N.V. 
Afdeling HR  
Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Antwerpen) 
sofie.maes@be.kaercher.com 
 

 Jouw contact  
 

 Vast dienstverband  
 Marktconform salarispakket  
 Een stimulerende werksfeer met aan-

dacht voor flexibiliteit, vrijheid en per-
soonlijke verantwoordelijkheid. 

 In bezit van een commerciële gerelateerde 
opleiding  
 Enkele jaren ervaring in een retail omgeving 
 Affiniteit en interesse in techniek 
 Zeer goede kennis van Nederlands en 

Frans  
 Dynamisch en organisatorisch ingesteld met 

de nodige commerciële feeling en klantge-
richtheid 
 Woonplaats regio Brussel of as Brussel -

Antwerpen 
 Flexibel en bereid elke zaterdag te werken 

 

Geïnteresseerd om jouw carrière een boost 
te geven? Stuur je motivatiebrief en CV 
naar de HR afdeling, met vermelding van 
de functie. 
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