
 Ondernemende  

SUPERMARKTMANAGERS 
gezocht  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

voor onze supermarkten op de Caribbean. 

De supermarkten maken deel uit van de Van den Tweel Groep, gevestigd te Nijkerk. De 

groep exploiteert o.a. diverse Albert Heijn-supermarkten, Gall&Gall-slijterijen en een Etos 

in Nederland, twee supermarkten op Curaçao, twee supermarkten en een groothandel op 

Bonaire, een supermarkt op Aruba en horecabedrijven in Nederland. 
  
  

De functie  

Als supermarktmanager geef je leiding aan één van onze succesvolle supermarkten op Curaçao, Bonaire of 

Aruba. Je werkt fulltime en bent eindverantwoordelijk voor de winkel en het financiële resultaat. Je stuurt 

een team aan variërend van 60 tot 160 medewerkers. Voor hen ben je een inspirerende coach. Samen met 

jouw team zorg je ervoor dat de winkel helemaal is afgestemd op de wensen van de klanten op de eilanden en 

altijd weer gezellig is. Jij weet als geen ander dat sfeer allesbepalend is voor tevreden klanten en loyale 

medewerkers. Je bent het gezicht van de winkel.  

 

Wij zoeken mensen  

 met een afgeronde hbo-opleiding 

 met ruime ervaring met retail- en winkelprocessen 

 met minimaal vijf jaar relevante leidinggevende ervaring als supermarktmanager (of oud-ondernemer) 

 die operationeel sterk zijn 

 met een goed gevoel voor service en klantgericht 

 met bewezen natuurlijk overwicht  

 die besluitvaardig zijn 

 die zelfkritisch zijn en in staat om snel te schakelen als een andere aanpak vereist is 

 die commercieel ingesteld zijn 

 met een goede kennis van Nederlands en Engels 

 die geen negen-tot-vijfmentaliteit hebben 

 met belangstelling voor andere culturen 
  

      Wat bieden wij?  

Wij bieden een uitdagende job in een dynamische omgeving op een prachtig eiland, een arbeidscontract voor 

bepaalde tijd met een marktconforme beloning.  

Solliciteren  

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en durf je deze uitdaging aan? Stuur dan je motivatie met CV  

o.v.v. sollicitatie Supermarktmanager Caribbean aan de directie van Van den Tweel Groep via info@vandentweel.nl.  

Voor meer informatie kun je ook bij terecht bij Martijn Vlastuin (operationeel directeur retail) of bij Gerard van den Tweel (algemeen 

directeur), tel. 033 – 2471450. 

 

Van den Tweel Groep BV, Frieswijkstraat 70, 3862 BM Nijkerk, www.vandentweelgroep.nl.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


