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“Gouden kans die ik met  
beide handen gegrepen heb”

“Tijdens m’n opleiding ‘Jeugd en gehan-
dicaptenzorg’ dacht ik niet meteen dat ik 
op een dag trainee storemanager voor 
A.S.Adventure zou worden. Maar als ik 
daar vandaag bij stilsta, dan is dat trai-
neeship niet zo toevallig. Ik hou ervan om 
met mensen in contact te komen en hen 
te helpen. In dat opzicht sluiten m’n stu-
dies en m’n huidige job wel bij elkaar aan.

Vandaag ben ik al zes jaar bij A.S.Adventure 

aan de slag. Ik begon hier als verkoper op 
de trekkingafdeling en kon doorgroeien 
tot afdelingsverantwoordelijke, assistent 
store manager en nu trainee storemana-
ger. Een spannend traject dat me de kans 
biedt om zo veel mogelijk praktijkervaring 
op te doen, zodat ik binnenkort de kne-
pen van het vak van storemanager onder 
de knie heb.

Ik zie dit traineeship als een gouden kans 
die ik met beide handen gegrepen heb. 
Mensen leidinggeven is iets wat je niet op 
de schoolbanken leert en het is o zo be-
langrijk wil je als manager sterke resulta-
ten neerzetten. De voorbije maanden heb 

ik vooral geleerd dat sterk leiderschap 
staat of valt met aandachtig luisteren. 
Zowel naar je klanten als medewerkers.

Dat ik m’n traineeship als een geslaagd 
avontuur ervaar, heeft veel te maken met 
de coaching van m’n districtmanager. Hij 
is zelf storemanager geweest en weet 
goed wat er allemaal bij de job komt kij-
ken. En dat is heel wat. Want ook op de 
werkvloer bij A.S.Adventure telt de slo-
gan ‘Adventure is everywhere’. Elke dag 
kom je wel in aanraking met een of ander 
avontuur. Daar op een gevatte manier 
mee leren omgaan, is wat het traineeship 
me bijbrengt.”

Lars Janssen 
• Trainee storemanager 
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Lars Janssen: “Leiderschap staat of valt met aandachtig luisteren.”


