Ronald,
van
SPAR.

zelfstandig ondernemer worden?

dat kan bij SPAR!
samenwerkenaanspar.nl

Johan,
van
SPAR.
Saron,
van
SPAR.

samenwerken aan SPAR
enthousiast en gedreven met een passie voor de mens

SPAR is dé winkel voor dagelijks gemak. We hebben een heerlijk (vers) assortiment voor elk moment van de dag.
Nederland telt ruim 240 SPAR winkels, gerund door zelfstandig ondernemers. Zij doen er alles aan om het hun
klanten gemakkelijk te maken. Spreekt dit jou aan en heb jij ambities als zelfstandig ondernemer? Dan is een carrière
bij SPAR iets voor jou!
Als je je aansluit bij SPAR, word je zelfstandig onder

kunde en winkelinrichting, vastgoed, juridische zaken, HR

nemer en run je volledig je eigen bedrijf. De collega’s

en controlling. Samen zorgen we ervoor dat alles dag in,

van ons hoofdkantoor en distributiecentrum maken

dag uit op rolletjes loopt!

het je daarbij zo gemakkelijk mogelijk. SPAR biedt
ondersteuning en begeleiding op het gebied van
categorymanagement, formulemanagement, marketing

In deze brochure lees je meer over SPAR en het

en communicatie, ICT, winkelautomatisering, bouw

zelfstandig ondernemerschap bij onze formule.
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onze vijf
winkeltypes

1. SPAR buurt
Deze winkels vind je in dorpen of stadswijken, ze zijn toegankelijk en goed bereikbaar.
De SPAR buurtwinkels zijn overzichtelijk en efficiënt ingericht. Bovendien blinken ze uit in
een uitgebreid versassortiment. Van dagelijks versgebakken brood van de ambachtelijke
bakker tot groenten en fruit direct van het land: bij SPAR spat de versheid ervan af!

2. SPAR city
Deze winkels vind je in binnensteden in heel het land. De SPAR city winkels bieden een
compleet assortiment. Klanten vinden er ingrediënten voor een snel ontbijt, een gezonde
lunch of een gemakkelijke avondmaaltijd, maar ook allerlei lekkers om direct van te genieten.
SPAR city biedt veel producten waarmee ze snel een gezonde maaltijd op tafel zetten.

3. SPAR university
Deze winkels vind je op of in de buurt van universiteitscampussen en hogescholen.
Zo verliezen studenten geen kostbare tijd tijdens tentamenweken. En zijn ze toe aan
een break? Voor elk moment van de dag is er volop keuze uit gezonde en gemakkelijke
maaltijden en lekkere tussendoortjes voor nieuwe energie.

4. SPAR enjoy
Ook op vakantie is SPAR altijd in de buurt. Onze SPAR enjoy vakantiewinkels zijn
bijvoorbeeld gevestigd op Landal GreenParks locaties. Een knapperige croissant voor
het ontbijt in een huisje, makkelijke maaltijden en alles voor een gezellige borrel bij de
caravan: je vindt het bij SPAR.

5. SPAR express
De buurtwinkel waar je ook kunt tanken. Je vindt ze bij diverse Texaco tankstations in
Nederland. Naast de dagelijkse boodschappen kunnen klanten er terecht voor een
lekkere kop koffie of vers belegd broodje en diverse autogerelateerde producten.

SPAR heeft vijf verschillende winkeltypes. Heb jij voorkeur voor een SPAR buurt of SPAR city? Geef je voorkeur
door via onze website samenwerkenaanspar.nl of stuur een mail naar wervingenselectie@despar.nl
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past SPAR bij jou?
en pas jij bij SPAR?

SPAR ondernemers zijn vriendelijk, betrouwbaar en behulpzaam. Ze zitten vol energie, zijn betrokken en vervullen
een spilfunctie in de buurt. Kortom; klanten en medewerkers kunnen op een SPAR ondernemer rekenen! Herken jij
jezelf in deze omschrijving en in het rijtje hieronder? Dan zoeken wij jou. En maken wij samen een succes van jouw
eigen SPAR winkel.

franchising

openen van een nieuwe winkel gaat: SPAR ondersteunt

Samenwerken doen wij op basis van franchising. Hierdoor

je van A tot Z bij alle processen. Al tijdens de werving- en

kun je gebruikmaken van de kennis die binnen SPAR

selectiegesprekken vertellen we je over de procedure en

aanwezig is. Jij richt je volledig op jouw winkel en klanten.

de financieringsmogelijkheden.

Wij regelen de rest!

pas jij bij SPAR?

succesvol aan de start

Passen jouw ambities bij SPAR? En herken jij je in

Bij de start van een nieuw bedrijf komt veel kijken. Of het

het profiel van de SPAR ondernemer? Ga dan naar

nu om de overname van een bestaande winkel of het

samenwerkenaanspar.nl en schrijf je in als kandidaat.

jij:
• Hebt leidinggevende ervaring in de retail;
• Hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
•B
 ent bereid en in staat om eigen vermogen in te brengen: 10% van de investering met een minimum
van € 25.000;
• Maakt een bewuste keuze voor het ondernemerschap;
• Voor SPAR city ondernemers is horeca- en/of hightraffic-ervaring een pré.
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Ronald de Lange
SPAR ondernemer Leiden
“Sinds 2007 ben ik SPAR- ondernemer
en run ik mijn eigen winkel in een
volksbuurt in Leiden. Ik was super
marktmanager bij een andere keten,
toen SPAR mij vroeg ondernemer te
worden. Als manager stuur je vooral
aan. Nu ben ik met alle facetten bezig:
met de medewerkers, klanten én de
winkel.”

SPAR ontzorgt
“Ik ben dagelijks op de winkelvloer
aanwezig en vind het prettig om de
samenwerking met mijn medewerkers
op te zoeken. Je staat er als onder
nemer bij SPAR sowieso niet alleen
voor, je wordt ontzorgd door de
organisatie en hoeft het wiel niet
opnieuw uit te vinden. Dat is prettig.
De collega’s op het hoofdkantoor en
in het distributiecentrum weten dat
de winkels het visitekaartje zijn van
de formule. Met mijn bedrijfsadviseur
heb ik daarover regelmatig contact. Er
wordt iets gedaan met problemen of
ideeën vanaf de winkelvloer. De lijnen
zijn kort, de directie kent de onder
nemers. Dat is kenmerkend voor SPAR.”

Ronald,
van
SPAR.

samen sterker
Als SPAR ondernemer sta jij dicht bij de klant. En SPAR staat dicht bij jou! Tijdens het opstarten van je onderneming
én daarna heb je regelmatig contact met collega-ondernemers en de bedrijfsadviseur. Ook nodigen we je uit om
deel te nemen aan een begeleidingsgroep. Jouw wensen bepalen welke begeleiding je ontvangt. Op onze beurt
betrekken wij je bij onze organisatie en vragen je mee te denken over allerlei zaken. Zo leren we jouw wensen en
behoeften kennen en kunnen we hier goed op inspelen. Samen werken we aan SPAR!

de kracht van franchise
Je bent zelfstandig ondernemer, met een sterk merk en een krachtige formule om op terug te vallen. Dat is de
kracht van franchise! SPAR neemt jou veel werk uit handen. Zo ontzorgen we je op het gebied van marketing en
communicatie, automatisering en bedrijfsrapportages. Ook stimuleren we contact tussen ondernemers onderling:
• Nieuwe ondernemers worden ingewerkt en gecoacht door ervaren SPAR ondernemers;
• Ondernemers steunen elkaar en sparren met elkaar, in werkgroepen en/of informeel.
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blijf je ontwikkelen
met de SPAR academie
toegankelijke en praktische opleidingen

De SPAR Academie biedt in samenwerking met verschillende partijen een breed scala aan opleidingen. Stuk voor
stuk speciaal voor SPAR ontwikkeld. De opleidingen verhogen jouw kennisniveau en verbeteren de prestaties op
de winkelvloer. Zo voelen klanten zich altijd welkom bij jouw SPAR!

online en op de winkelvloer

voorbeelden van opleidingen

De meeste opleidingen volg je online, via

• H BO leiderschapsprogramma, Ondernemersopleiding MBO 4,

e-learning modules. Zo leer je waar en
wanneer het jou uitkomt. Daarnaast geven
we trainingen op de winkelvloer. Praktisch
en toegankelijk.

Verkoopspecialist MBO 3, Verkoopmedewerker MBO 2
• Formulegerichte opleidingen (waaronder Commercieel slagvaardig,
10 voor service)
• A ssortimentsgerichte opleidingen (bijvoorbeeld voor brood,
AGF en drogisterij)
• Veiligheidstrainingen (zoals Omgaan met agressie, Overvalpreventie
en Diefstalpreventie)
• Trainingen om derving te reduceren en loonkosten te verlagen
• Trainingen gericht op wet- en regelgeving (zoals HACCP, NIX18 en BHV)
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Djordy de Nooijer
SPAR ondernemer Breda
“In 2016 opende ik mijn eigen SPAR
city winkel. Toen die kans op mijn
pad kwam, heb ik ‘m met beide
handen aangegrepen. Voorheen
was ik teamleider bij een andere
supermarktketen, dus dit was voor
mij persoonlijk een grote sprong
vooruit. Ik ben heel trots op mijn
team en mijn winkel.”

weten wat er speelt
“Iedere dag werk ik met veel plezier aan
een mooie, schone en klantvriendelijke
stadswinkel. We bieden – onder meer
– een compleet en verfrissend to
go-assortiment, dus naast kwaliteit
is snelheid heel belangrijk. Ik vind
het belangrijk dat klanten graag bij
ons binnenlopen en tevreden weer
naar buiten gaan. Daarom ben ik veel
op de winkelvloer. Ik ga graag het
gesprek aan met de klant en met mijn
team. Daar leer ik écht heel veel van.
Ik kom te weten wat er speelt bij de
klant en in de buurt. Daar speel ik op
in. Zo verdedigen we als SPAR onze
voorsprong in de stad.”

Djordy,
van
SPAR.

wij zijn
SPAR
wie ben jij?

kom solliciteren
bij SPAR

Wanneer jij jouw interesse toont in SPAR, leren
we elkaar in een aantal stappen kennen:

een goede voorbereiding…

1. Het eerste gesprek is oriënterend. We maken kennis
...is het halve werk! Bereid je met deze praktische

met elkaar en wisselen informatie uit.
2. Na het eerste gesprek ga je op bezoek bij een aantal

tips voor op het kennismakingsgesprek met SPAR.

SPAR ondernemers.
3. Het tweede gesprek is gericht op selectie en zoomen

• Bezoek een SPAR buurt, SPAR city of ander SPAR
winkeltype bij jou in de buurt. Let eens op de

we onder andere in op je motivatie en jouw visie.
4. Je neemt onder andere deel aan een online

functie van de winkel in het marktgebied en kijk
kritisch naar wat er in de winkel gebeurt.

persoonlijkheids- en competentie-assessment.
5. H
 et derde gesprek is gericht op selecteren, gebaseerd

• Praat met je partner, familie of vrienden over

op het assessment. Daarnaast zoomen we specifiek in

jouw plannen om als zelfstandig ondernemer

op het ondernemerschap, onze winkelformule en de

aan de slag te gaan en vraag om tips, advies en

financiering.

ideeën.
• Bekijk de informatie over het starten van een

Na elk gesprek hoor je of er een vervolggesprek

eigen bedrijf op de website van de Kamer van

plaatsvindt en zo ja, hoe dit gesprek er precies uitziet.

Koophandel.
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SPAR Holding B.V.
Postbus 50
5140 AB Waalwijk
T: 088 445 7777
E: servicebureau@despar.nl

samenwerkenaanspar.nl

