Medewerker landgoedwinkel

m/v

biologisch desembrood | huisgemaakte landgoedproducten |
kookboeken | landgoedinformatie | 24-32 uur per week, vanaf februari 2022
De Veldkeuken is het biologische groenterestaurant van Amelisweerd met
een eigen bakkerij en een landgoedwinkel waar we 6 dagen per week vers
desembrood en huisgemaakte landgoedspecialiteiten verkopen. Daarnaast
zijn we een informatiepunt voor Amelisweerd. De winkel bevindt zich in het
hart van de Veldkeuken, daar waar al onze bezoekers binnen komen. Jij bent dus ons visitekaartje!
Je maakt op een fijne manier contact met klanten en je weet alles over de mooie producten in jouw winkel. Je bent ondernemend, je zorgt dat alles mooi in het schap ligt en je maakt klanten enthousiast . Bij
drukte voelen mensen zich gezien en werk je efficiënt samen met je collega’s, zodat iedereen snel wordt
geholpen.
Dit is wie wij zoeken: Je
•

bent goedgemutst, communicatief en gastvrij

•

bent flexibel beschikbaar en werkt ook in het weekend

•

hebt ervaring in de retail of horeca

•

houdt overzicht op versheid, minimale derving en bestellingen

•

bent zorgvuldig en efficiënt bij afrekenen, openen en sluiten

•

zorgt voor orde, netheid, hygiëne en een leuke presentatie

•

zorgt ervoor dat je brede product- en landgoedkennis paraat hebt!

•

vormt één team met je collega’s uit de bediening, de keuken en banquetting. Waar nodig help je
elkaar.

Dit bieden we:
•

Werkplek op een prachtig landgoed, op 15 min. fietsen vanaf de Domtoren;

•

een functie van 24 tot 32 uur per week

•

een salaris passend bij je ervaring en functie en extra: je deelt mee in de fooi;

•

smakelijke secundaire arbeidsvoorwaarden;

•

een leuk divers team van creatieve en enthousiaste collega’s;

•

ruimte om jezelf te ontwikkelen en ervaring op te doen

•

Korting op je verse Veldkeukenboodschappen

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Stuur een motivatie met
CV naar amelisweerd@veldkeuken.nl t.a.v Juliette Borggreve . Of
breng het even langs! Op doordeweekse dagen kun je ook bellen: 030-7610877

