VOLGNUMMER: __________

Sollicitatieformulier
Datum: ______________

Persoonlijke gegevens
Familienaam
Voornaam
Geboortedatum

M

V

Geboorteplaats
Straat + Nr
Postcode

Woonplaats

Telefoon

GSM

E‐mail
Burgerlijke staat

Getrouwd

Kinderen

Aantal

Ongehuwd

Samenwonend

Opleidingen, cursussen en trainingen
Opleidingen na de lagere school.

Soort opleiding/cursus

Naam school

van/tot

Diploma
J

N

J

N

J

N

J

N

J

N

Werkervaringen
Werkgever

Functie

van/tot

Contacteren
J

N

J

N

J

N

J

N

J

N

J

N

J

N

J

N

J

N

J

N

Werken bij Rijmenants
Voor welke functie solliciteer je?

Werken bij Rijmenants
In welke vestiging zou u graag willen werken? (Massenhoven / wuustwezel?)

Motivatie
Waarom zou Rijmenants jou moeten aannemen?

Wat je moet weten over werken bij Rijmenants:
Wij zijn een groene sfeerwinkel. We stellen alles in het werk om onze klanten tevreden te stellen en een goed
gevoel te geven. We ontvangen ze als koningen en koninginnen in een supermooie winkel waar alles moet staan
alsof het net nieuw is. We geven ze ideeën, advies en inspiratie. En proberen ze steeds net dat ietsje meer te bieden
dat ze niet verwachten. Dit alles vraagt veel werk en inzet van al onze medewerkers. Het gevoel moet juist zitten bij
Rijmenants en daarom wordt er veel van onze medewerkers verwacht. Het begint met een super nette winkel, dat
betekent bijna dagelijks heel de winkel onderhouden. Wij verkopen veel producten, maar die moeten natuurlijk
eerst heel netjes in de schappen gezet worden, en dit liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Een winkel zoals Rijmenants
vraagt veel handenarbeid en fysieke inspanning. Je bent bezig met karren, paletten, dozen,… Maar het belangrijkste
van al: met mensen. En net dat laatste maakt het zo leuk!! Deze mensen verwachten dan weer wel dat we heel het
weekend en op feestdagen geopend zijn zodat je ook op die dagen afwisselend zal werken.

Hoeveel uur per week wil je werken?
Voltijds
Halftijds ……. uur per week
Vakantiejob juli/augustus/september
Weekendhulp

Hobby’s
Heb je hobby’s die jou beletten in het weekend te werken?
Indien ja, welke? (bvb. Voetbal/dans/…)

Ben je momenteel werkloos?

Ontvang je een uitkering?

In welke afdeling wil je graag werken? Sorteer in mate van interesse van 1 tot 14.
Buitenplanten
Visual merchandising
Vijvermateriaal
Magazijn
Cafetaria (taverne)
Tuinmeubelen
Administratie

Snijbloemen
Tuinmateriaal
Dierenafdeling
Kassa
Kamerplanten
Interieurafdeling
Barbecues

Wanneer kun je beginnen?
Wat zou jou tegenhouden om bij
Rijmenants te werken?

Ken je de Rijmenants‐vestiging? Ben je klant, kom je er op bezoek? Wat spreekt je aan?

Welk loon denk je hiervoor te willen ontvangen?

€

netto/maand

Competente mensen; daar gaan wij voor!
Bij Rijmenants werken betekent dat je een aantal competenties moet kunnen combineren. Je werkt in een winkel
waar steeds klanten aanwezig zijn. Klanten stellen vragen en jij beantwoordt ze correct. Het gaat zelfs verder dan
dat. We verwachten van onze medewerkers dat ze de klant een leuk moment laten beleven. Dus supervriendelijk en
enthousiast de klant aanspreken, hem een goed gevoel willen geven. Maar terwijl de klanten rondkijken vul je ook
de schappen, hou je alles netjes of verzorg je de planten. Wij willen graag van jou weten over welke competenties je
beschikt.

Scoor jezelf op een schaal van 0 tot 5. (0 = ik kan dit niet; 5 = ik ben een levend voorbeeld)

Competenties

1. Klantgerichtheid

Score

Gedragsindicatoren
Klantvriendelijkheid is vanzelfsprekend. Maar wij gaan verder dan
dat. We proberen de klant echt te helpen, hem een toegevoegde
waarde bieden. We bieden deskundig advies een optimale service,
maar daar blijft het niet bij. We proberen ook de dag van onze
klant goed te maken door de manier waarop wij met hem omgaan.
Ook met onze collega’s gaan we op die manier om.

2. Resultaatgerichtheid

We zijn gericht op het uiteindelijke resultaat op lange termijn. We
zoeken manieren om kosten te beperken en de rentabiliteit te
verbeteren. We zijn ons bewust van kosten, opbrengsten en
toegevoegde waarde van activiteiten. We streven ernaar onze
doelen te halen en de beste te zijn in wat we doen.

3. Flexibiliteit

We leven in een veranderende wereld en passen ons constant aan.
In ons takenpakket kunnen we ook snel schakelen tussen
verschillende taken en zelfs buiten de eigen afdeling steken we
een handje toe om een collega te helpen.

4. Representativiteit

5. Communicatief

6. Respectvol

7. Plezier

8. Innovatief vermogen

9. Samenwerken

Onze medewerkers zijn de ambassadeurs van Rijmenants. Als
ambassadeur wordt van je verwacht dat je representatief bent. Dit
heeft te maken met:
‐ gedrag;
‐ communicatie;
‐ verzorgd voorkomen;
‐ wijze van optreden;
‐ vertegenwoordiging van de organisatie.

We zoeken mensen die communicatief sterk zijn. Je zegt waar het
op staat, durft te spreken en je mening te verkondigen. Je kan op
een duidelijke, vriendelijke en overtuigende manier
communiceren.
We zijn geïnteresseerd in anderen. We komen na wat we beloven
en dragen zorg voor onze omgeving. We laten iedereen in zijn of
haar waarde. We kunnen ons inleven in de situatie van iemand
anders. We proeven gevoeligheden van anderen en houden hier in
het mate van het mogelijke rekening mee.
We tonen steeds onze positieve instelling en zijn zelf
verantwoordelijk voor een goede sfeer. We hebben plezier in ons
werk.
Wij creëren nieuwe aanpakken, benaderingen of zienswijzen of
benutten bestaande mogelijkheden zoveel mogelijk. We wijzigen
van stijl of aanpak indien er signalen zijn dat een voorgaande
benadering onvoldoende resultaat heeft.
Innovatief vermogen heeft betrekking op:
‐ formuleren van nieuwe ideeën en benaderingen;
‐ flexibiliteit en creativiteit bij probleemoplossing.
We werken met z’n allen voor hetzelfde. Daarom is het belangrijk
om in goede verstandhouding met anderen samen als een team te
werken. Samenwerken en steeds bereid alles te geven.

Jouw gegevens worden door Rijmenants nv (liersebaan 121, 2240 Massenhoven) ontvangen en opgeslagen met als
doel de selectie en mogelijke rekrutering van de sollicitant. Deze kunnen doorgegeven worden aan ons sociaal
secretariaat (sodibe) om een mogelijke overeenkomst tot stand te brengen. De gegevens worden bewaard om een
eventuele samenwerking in de toekomst vlot te laten verlopen. Je hebt steeds het recht op informatie, inzage,
correctie, verwijdering en beperking. Hiervoor dien je een verzoek in te dienen via info@rijmenants.be.

