#LOVEMYJOB

WERKEN BIJ TEXTIEL DESTROOPER

WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA? ?

Heb jij goesting in een job waar werken leuk is

Is er een plaatsje voor jou?

WAT IS WERKEN BIJ
TEXTIEL DESTROOPER?

KAN JE OMGAAN MET
KLANTEN EN HOU JE

Ben jij net zoals wij helemaal weg van textiel
en alles wat ermee te maken heeft

?

VAN AFWISSELING?

Vind je TEXTIEL DESTROOPER ook een
geweldige zaak en zie je het bedrijf groeien

?

Misschien hebben we wel een plaatsje voor
jou

.

HOU JE VAN TEXTIEL EN

.

We geloven dat werken leuk moet zijn Dat
je job niet een simpele verplichting is

,

ALLES WAT ERMEE TE

maar

iets waar je met hart en ziel naartoe stapt

.

,

MAKEN HEEFT?

met volle goesting dus Je werk is dan een
omgeving waar je groeit

,

waar je

mogelijkheden ontdekt en waar je leert en
creëert

BEN JE GEDREVEN?

.

Met TEXTIEL DESTROOPER bouwen we aan
een team waar gedrevenheid
verantwoordelijkheidszin
klantgerichtheid

,

,

,

professionaliteit

,

ondernemerschap en

.

humor belangrijk zijn Waar de wil is om
samen te werken aan vernieuwing en
verbetering dat leidt tot meer of betere
resultaten

.

KAN JE SAMENWERKEN?

HEB JE GOESTING EN
BEN JE CREATIEF?

OPEN SOLLICITATIE

#LOVEMYJOB

MISSCHIEN IS ER EEN PLAATSJE VOOR JOU

- marketing - sociale media - omgaan
met klanten - doelgroepgerichte acties productie - administratie - opvolging iets voor
jou ? Dan bieden wij misschien een heel
gevarieerde job aan .
Stuur jouw CV / motivatie
( mag zeker ook per video ) naar
boekhouding @ textieldestrooper . be
ter attentie van Marjanne Destrooper .
Is verkoop

PROCEDURE
Wanneer we onder de indruk zijn geraakt van jouw cv

,

word

je telefonisch uitgenodigd voor een eerste

.

kennismakingsgesprek na afspraak Eenmaal bij ons op het
bedrijf

,

krijg je een kopje koffie

waar we onszelf voorstellen

.

( thee

of water mag ook

😊)

Daarna stel je jezelf voor en mag je gelijk ook vertellen wat
jou zo warm maakt om bij ons te komen werken
Is dit gesprek een meevaller

.

,

.

dan nodigen we je uit voor een

tweede gesprek Je kan je vragen

,

verwachtingen of

inhoudelijke vragen over jouw functie stellen
Je krijgt een rondleiding in ons bedrijf

.

.

Daarna kan je uitgenodigd worden voor een meeloop
ochtend of middag

' .

,

-

zodat je een gevoel hebt van de sfeer

,

de collega s Er kan je gevraagd worden om kleine taken uit
te voeren

.

Heb je dat allemaal goed doorlopen
van ons team

.

,

dan maak je deel uit

DEELTIJDSE AANBIEDING MET GROEIMOGELIJKHEDEN
we zijn op zoek naar een een kracht voor een deeltijdse functie met de mogelijkheid
om door te groeien binnen ons bedrijf

.

