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Bedrijf   

celio* werd in 1985 opgericht en heeft zich in minder dan 30 jaar tijd ontwikkeld tot de leader in 
mannenkleding in Frankrijk en een belangrijke speler op de internationale markt. 

Ons bedrijf is in constante groei: celio* is aanwezig in meer dan 50 landen met meer dan 1100 
winkels.  Het merk stelt een grote keuze aan herenkleding en accessoires voor die ontworpen 
zijn door een intern designbureau, Zo kan celio* beantwoorden aan de verschillende wensen op 
meerdere momenten in het leven van de man. 

celio* telt wereldwijd ongeveer 4000 medewerkers : vrouwen en mannen van alle geledingen, 
een patchwork van nationaliteiten en vaardigheden die onder dezelfde waarden zich engageren 
voor het succes van het merk! 
 

Functie  

 je staat garant voor de goede houding en resultaten van je winkel maar ook voor het 
professionalisme van je team en de kwaliteit van de dienstverlening naar je klanten; 

 als people manager, zorg je voor de coaching, opleiding en ontwikkeling van je team ;  

 je deelt mee aan de commerciële acties en coördineert de merchandising volgens de 
celio* richtingen;  

 je staat garant voor het optimaal resultaat en de rendabiliteit van je verkooppunt door een 
diepe analyse van de cijfers en KPI’s en neemt de nodige acties hiervoor; 

 

Profiel  

 je bent idealiter afgestudeerd in de verkoop en hebt een gedegen ervaring van de 
verkoop bij voorkeur in de Fashion Retail sector en in management;  

 je bent een sales talent en servicegericht ; 

 je bent luistervaardig, diplomaat en toont leadership ;  

 je bent nauwkeurig, resultaatgericht en bekwaam om de juiste beslissingen te nemen; 

 als ambassador van onze merk, deel je onze waarden : ‘elegantie voor iedereen’, zin 
geven, eenvoudig, onberispelijk, luisteren, respect, en *innoverend 

 

Shopmanager m/v 
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Aanbod  

 een contract onbepaalde duur ; 

 een job met verantwoordelijkheden in een groeiend internationale firma ; 

 een afwisselende job in een aangename sfeer #funatwork 

 gerichte opleidingen om je competenties te ontwikkelen; 

 een aantrekkelijk verloningspakket met maaltijdcheques, variabele premies op 
omzetcijfer, 30% korting op alle collecties. 

Interesse?  

Stuur dan snel je sollicitatie naar recrutement-belgique@celio.com  tav Vanessa Van Belle 
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