
Talentenprogramma A-factor

A-factor
De volgende stap
in jouw carrière.

Meld je direct aan op
amac.nl/a-factor
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Wat is eigenlijk A-factor?
A-factor is hét unieke talentenprogramma voor senior verkoopmedewerkers 
(officieel of niet-officieel), floor- of storemanagers. In 9 maanden word je 
klaargestoomd voor een leidinggevende functie en/of helpen we je om je 
managementskills een boost te geven.

Iedereen heeft eigen talenten en kwaliteiten. Door handvatten te bieden waarmee 
jij de jouwe kunt ontdekken en ontwikkelen, zorgen we voor focus op verbetering en 
persoonlijke groei.

Persoonlijke ontwikkeling
Wij geloven in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Want een 
effectief team begint bij de persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden. 
Bij jou dus! 

Tijdens A-factor ontdekken we samen wat jouw specifieke kwaliteiten en talenten 
zijn - en werken we aan de ontwikkeling ervan. Door samen in jouw ontwikkeling 
te investeren bouwen wij aan jouw toekomst, en daarmee ook aan de toekomst 
van Amac. Dat doen we met behulp van verschillende trainingen, een-op-een 
begeleiding, workshops en een heleboel praktijkervaring. Sinds kort ook met behulp 
van het MyTalentboard platform, een platform om nog beter uit te vinden wie jij bent, 
waar je energie van krijgt en waar je talenten liggen.

Echte Experts
We zijn niet alleen uniek door ons enthousiasme voor Apple-producten, ook onze 
passie voor mensen maakt Amac het bedrijf dat het vandaag de dag is. En daar ben 
jij een onmisbaar onderdeel van. Daarom hebben we dit trainingsprogramma voor 
jou ontwikkeld.
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Modules
A-factor bestaat uit verschillende modules en trainingen die elk een eigen 
onderwerp behandelen. Elke module is opgedeeld in verschillende onderdelen 
zoals trainingen, een-op-een begeleiding, workshops en/of praktijkopdrachten. 
Door middel van je eigen persoonlijke leerlijn op MyTalentboard word je door het 
traject heen geleid. 

Vlak voordat de zomervakantie begint trappen we af met de wel bekende A-factor 
borrel! Onder het genot van een hapje en een drankje maak je kennis met alle 
betrokkenen van het programma. 

In september start dan het daadwerkelijke programma. Voordat het zover is krijg 
je een individueel gesprek waarin we samen gaan kijken naar je persoonlijke 
MyTalentboard dashboard. Hoe werkt het maar vooral ook hoe gaat het jou helpen 
met je ontwikkeling tijdens de negen maanden van het programma?
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Module: Zelfontwikkeling & Leiderschap
Dit is de eerste module die gegeven wordt door onze eigen trainer Marco Damen. In 
de verschillende bijeenkomsten gaan jullie aan de slag met onder andere inzichtelijk 
maken wat jullie eigen leerdoelen zijn en hoe je deze kunt ontwikkelen. Deze module 
loopt als een rode draad door het hele programma.

Floormanagerstraining
Voordat je de volgende module in gaat krijg je eerst nog een training over hoe wij 
als Amac de rol van floormanager zien en invullen. Vragen als ‘Welke handvatten 
bestaan er om op de vloer zo effectief mogelijk te managen?’ En ‘Welke aspecten 
maken een floormanager succesvol?’ zullen onder andere worden behandeld.

Module: Leren op de werkvloer
De eerste praktijkmodule van het programma is leren op de werkvloer. Samen met 
je buddy ga je stage lopen in een andere winkel. Je gaat op zoek naar de kennis 
en vaardigheden die je nog niet zo goed beheerst en gaat aan de slag met het 
verbeteren hiervan. Dit doe je onder begeleiding van de A-factor coach.

Onderdeel van ‘Leren op de wervkloer’ is de ‘Selling Season opdracht’. In drie 
stappen ga je aan de slag met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de 
belangrijkste periode van het jaar.

Module: Managen op de werkvloer
Als laatste onderdeel ga je al je opgedane kennis en vaardigheden in praktijk gaat 
brengen. Onder begeleiding van een A-factor coach ga je dieper in op alles wat je 
hebt geleerd om alle opgedane kennis nog eens goed te oefenen.

Intervisie 
Voorafgaand aan een praktijkmodule heb je een intervisie bijeenkomst waarin 
je terugblikt op hetgeen wat je tot nu toe hebt geleerd en wat de verwachtingen 
zijn voor de komende periode. In deze bijeenkomst wordt ook gewerkt aan de 
leerdoelen voor de praktijkmodule.
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Module: Mini-Bedrijfskunde 
Een kijkje in de keuken van het hoofdkantoor op The Wall! Om het succes van 
Amac te waarborgen is een goede samenwerking heel belangrijk. Door middel van 
presentaties, workshops, opdrachten en meeloop momenten leer je de verschillende 
afdelingen kennen. De module wordt afgesloten met een overkoepelende opdracht.

Teamontwikkeling
Het hele traject staat in het teken van jouw persoonlijke ontwikkeling als 
leidinggevende en dat doen we natuurlijk niet zonder reden. Een goed en effectief 
team begint bij jou als leidinggevende. Maar hoe nu verder? In deze workshop kijken 
we naar hoe je hier een start mee kan maken.
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De vacature

De volgende stap in jouw carrière!
A-factor is hét unieke talentenprogramma voor en door Amac, ontwikkeld voor
jullie als senior verkoopmedewerkers, floormanagers én storemanagers.
In negen maanden worden jullie klaar gestoomd voor een leidinggevende positie 
en/of helpen we jouw managementskills een boost geven.

In samenwerking met MyTalentboard bieden wij jou:
• Een talentcheck, een hulpmiddel om er nóg beter achter te komen wie je bent, 

waar jij energie van krijgt en wat je talenten zijn;
• Een digitale tool die ontwikkeling zichtbaar maakt en ook inzicht geeft in de 

ontwikkel-gebieden waar je kunt groeien.

Wat bieden wij jou als talent nog meer?
• Je krijgt één-op-één begeleiding voor de duur van het gehele traject;
• Je krijgt diverse trainingen over o.a. zelfontwikkeling, leiderschapsontwikkeling 

en teamontwikkeling;
• Je krijgt een kijkje in de keuken van het hoofdkantoor, door middel van 

workshops, presentaties en meeloopdagen;
• Je krijgt de kans om je professionele netwerk uit te breiden;
• Je doet praktijkervaring op in andere winkels.

Wie ben jij?
• Een (potentiële) fulltime werkende senior verkoopmedewerker (wel en 

niet officieel aangesteld) die zijn ambities binnen Amac wil ontdekken 
en verwezenlijken, bijvoorbeeld de ambitie om door te groeien naar een 
leidinggeven functie;

• Een floormanager die zijn ambities binnen Amac wil ontdekken en 
verwezenlijken, bijvoorbeeld de ambitie om door te groeien naar een grotere 
winkel of storemanager worden;

• Een storemanager die zijn ambities binnen Amac wil ontdekken en verwezen-
lijken, bijvoorbeeld de ambitie om door te groeien naar een grotere winkel.
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Wat maakt jou bijzonder?
• Je bent ambitieus. Goed is niet goed genoeg: met jouw positieve energie en 

eigen initiatief, wil je elke dag het beste uit jezelf halen;
• Je bent actie- en resultaatgericht: je wacht niet tot een probleem zich voordoet 

en je komt met ideeën;
• Je bent zelfkritisch en beschikt over leervermogen; je bent je bewust van je sterke 

punten en valkuilen en staat open voor feedback;
• Je bent sociaal en benaderbaar, zodat je een goede relatie weet op te bouwen 

met collega’s en klanten;
• Je beschikt over natuurlijk overwicht en je kunt jouw collega’s enthousiasmeren;
• Je hebt een passie voor Amac en een verantwoordelijkheidsgevoel voor de 

winkel en het team.

Via het sollicitatieformulier lever je het volgende aan:
A Motivatiebrief waarop je antwoord geeft op de volgende vragen:
• Waarom wil jij deelnemen aan A-factor?
• Wat zijn volgens jou je sterke punten?
• Wat zijn volgens jou je ontwikkelpunten?
B Een aanbevelingsbrief van je leidinggevende.
• Deze vragen wij op bij je leidinggevende nadat je sollicitatie bij ons is binnen 

gekomen, hiervoor hoef je zelf dus niks te doen.
C Je curriculum vitae (CV).

Wat zijn de voorwaarden?
• Je bevindt je minimaal in je tweede contractperiode bij Amac;
• Je bent fulltime en flexibel beschikbaar voor een langere periode;
• Je bent bereid een serieuze investering te maken in kosten, tijd en inzet.



A-factor A-factor A-factor A-factor A-factor A
-fa

ct
or

 A
-f

ac
to

r A
-factor

8

De volgende stap. D
e 

vo
lg

en
de

 s
ta

p.
 D

e 
vo

lgende stap. De volgende stap. De volgende stap.

A-factor

amac.nl/a-factor

Frequently Asked Questions

In de vacature staat: ‘Je bent bereid een serieuze investering te maken in kosten, 
tijd en inzet.’ Wat houdt dit in?
Het A-factor programma is een kostbaar traject. Het is een gezamenlijke investering 
in jouw toekomst en daar vragen we een bijdrage voor. Houdt rekening met 
ongeveer 10% van je salaris. Dit bedrag wordt maandelijkse ingehouden op je 
salaris. De exacte berekening wordt gemaakt zodra je door de selectie bent.
Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal studielast uur (de ene helft 
betaal jij en de andere helft betaald Amac).

Goed om te weten reiskosten kun je declareren en op dagen dat je training op het 
hoofdkantoor hebt wordt er lunch voor je geregeld.

Ik heb gesolliciteerd via de online vacature wat gebeurt er nu?
Allereerst natuurlijk super goed dat je hebt gesolliciteerd! Zodra de inschrijf 
periode is afgelopen zal er een selectiecommissie worden opgesteld. Dan zal er 
een planning worden gemaakt voor de selectiegesprekken, hier ontvang je een 
uitnodiging voor.

Wat houdt een selectiegesprek in?
De selectiecommissie bestaat uit vier mensen met wie je in tweetallen gesprekken 
voert. Je voert in het totaal twee gesprekken die samen een uur duren. Hoe je je kunt 
voorbereiden? Dat lees je in je persoonlijke uitnodiging. 

Wat is de tijdsinvestering?
Het hele programma beslaat om en nabij 300 uur (kan een beetje meer of minder 
zijn afhankelijk van eventuele aanpassingen). Dit is exclusief huiswerk, dat doe 
je in eigen tijd. De studielast uren is een som van alle trainingen, workshops en 
praktijkuren. Buiten de praktijkweken heb je 1 vast lesdag per week, m.u.v. selling 
season, dan is er een een tijdelijke stop.

Staat je vraag er niet tussen?
Je kunt altijd mailen naar hrd@amac.nl t.a.v. Nadia Sölkner.

mailto:hrd@amac.nl

