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PROJECTMANAGER ONLINE PLATFORM - KRINGWINKEL – voltijds /80% 
 

Krijg je het warm van termen als back-end , front-end en cms-systeem. Shop je al graag eens online en weet je 

dus wat een performant e-commerce platform nodig heeft?  Ben je een krak in projectmanagement en heb je 

bovendien commerciële feeling? Dan ben jij misschien de projectmanager online platform die HERW!N zoekt. 

En wie weet vind jij wel Opnieuw geluk!       

 

HERW!N is het collectief van ondernemers die werken aan het herwinnen van talenten, 
grondstoffen en van ontmoetingen. We zijn de belangenbehartiger van onze leden en 
de gesprekspartner van het beleid en sociale partners. We vertegenwoordigen bijna 
10.000 medewerkers en 100 sociale circulaire bedrijven waaronder de Kringwinkels.  
21 kringloopcentra (= 132 winkels) scharen zich achter het merk Kringwinkel en werken 
samen om van lokaal hergebruik het nieuwe normaal te maken.  

 

HERW!N zoekt een projectmanager online platform die het Kringwinkel team komt versterken. In deze 

uitdagende en boeiende functie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitbouwen van de nieuwe 

website en e-commerce platformen van de Kringwinkel.  

 

Wat doet een projectmanager online platform? 
 

• Je leidt de ontwikkeling van een nieuw online platform dat zowel een nieuwe contentwebsite als een 

e-commerce platform omvat.  

• Je brengt de informatie in kaart die voor handen is en je schrijft mee aan de briefing voor de 

ontwikkelaar. Je doet dit in overeenstemming met de Kringwinkels. 

• Je bereidt samen met het marketingteam van Kringwinkel de interne en externe lancering van het 

platform voor. 

• Je denkt mee aan een digitale strategie om Kringwinkel en hergebruik te doen groeien. 

• Na de lancering ben jij hét aanspreekpunt voor Kringwinkels die hun digitale marketingacties willen 

uitrollen.  

• Je bent verantwoordelijk voor het plannen, beheren, optimaliseren en analyseren van de e-

commerce platformen (veilingsite en webshop).  

 
Ben jij dan dé projectmanager die ook: 

• Digitale customer journeys uit de mouw schudt 

• Graag eerste hulplijn is 

• Inzichtelijk en zeer hands-on te werk gaat 

• Houdt van overleg en draagvlak 

 
En ben je bovendien sterk in:  
 

Taak specifieke competenties  

https://www.youtube.com/watch?v=W7QyrkahymM
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• Procesmatig werken: je bent in staat om op een resultaatgerichte manier richting te geven aan 

groepen, doelen te formuleren en middelen te faciliteren, voortgang te bewaken en bijsturen waar 

nodig.   

• Probleem analyserend vermogen: je bent in staat om problemen te detecteren, belangrijke 

informatie te herkennen, relevante gegevens te zoeken en hiertussen verbanden te leggen. Waarbij 

je in staat bent om de mogelijke oorzaken van problemen te detecteren.   

• Plannen en organiseren: je bent in staat doelen en prioriteiten te bepalen en deze te vertalen in nodige 

acties. Dit vertaalt zich in een adequaat projectbeheer, monitoring en evaluatie van gerealiseerde 

stappen. 

• Klantgerichtheid: Je bent in staat om de wensen en de behoeften van zowel het marketingteam van de 

Kringwinkels als hun klanten te detecteren, onderzoeken en hiernaar te handelen. Rekening houdend 

met de vooropgestelde kosten en baten.  

 
Kerncompetenties HERW!N  

• Visie: Je kan de dagelijkse praktijk overstijgen en ideeën uitwerken voor de toekomst door ze in een 

ruimere context en perspectief te plaatsen.  

• Omgevingsbewustzijn: Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en 

vakinhoudelijke ontwikkelingen en kan deze kennis benutten voor onze organisatie.  

• Netwerken: Je ontwikkelt en verstevigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de 

organisatie. Je wendt die aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.   

• Samenwerken: Je werkt op effectieve wijze mee aan een gezamenlijk resultaat. Je bent in staat 

mensen te overtuigen om nieuwe werkwijzen te implementeren.  

 
Ervaring  

• Je hebt ervaring met online projecten 

• Je hebt marketing ervaring  

 
Je krijgt van ons  

• Een voltijds contract (80% is bespreekbaar) onbepaalde duur bij HERW!N vzw 

• Een aantrekkelijk loon volgens Paritair Comité 327.01 categorie 3 

• Een charmant bureau gemaakt uit recupehout vlak bij station Gent Sint Pieters  

• Flexibele werktijden met mogelijkheid tot deels thuiswerken 

• Een superteam dat je ondersteunt met advies, koekjes en islandgames.  

• Een job waarin jij het verschil maakt, steentjes verleggen enzo,… 

 
Denk je nu: Ja! Dit is iets voor mij! Dan solliciteer je zo   
  

• Overtuig ons met je motivatiebrief (max. 1 pagina recto) én cv en verstuur deze ten laatste op 22 

januari 2023 aan wouter@herwin.be  

• Ten laatste 1/2/2023 weet je of je uitgenodigd wordt voor het gesprek 

• De interviews zijn gepland op 7/2/2023 in ons kantoor in Gent  
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Meer weten?  
• Wil je vooraf meer informatie over de jobinhoud mail dan naar linde@herwin.be 

• Heb je andere vragen, mail dan naar wouter@herwin.be  
 

mailto:linde@herwin.be
mailto:wouter@herwin.be

