Verse vis gezocht! Word jij onze nieuwe collega?
Is vis “je ding” en ben je gepassioneerd door de klant? Ben je gebeten door kwaliteit en vind je het
een uitdaging om in een dynamische winkelomgeving te werken waar ondernemingszin, initiatief en
creativiteit gestimuleerd worden?
Solliciteer dan bij Vandermaesen Viswaren!
Om onze sterke groei te ondersteunen, zijn wij op zoek naar:

Winkelmedewerker(s) – (voltijds of deeltijds)
Functie
• Je zorgt voor een correcte klantenservice en adviseert de klant over onze producten, geeft
hen tips en recepten om thuis verder aan de slag te gaan.
• Je helpt onze klanten verder via de bedieningstoog, alsook aan de kassa.
• Je zorgt voor een commerciële, omzet stimulerende presentatie van de producten in onze
winkel.
• Je zorgt ervoor dat de winkel & verstoog tijdig is aangevuld.
• Je neemt de bestellingen op van klanten en zorgt dat deze tijdig klaar staan voor afhaling.
• Je controleert de versheid, leeft HACCP-procedures en THT ’s na.
• In overleg met de verantwoordelijke plaats je de bestellingen.
• Je steekt graag de handen uit de mouwen om onze winkel er op en top te laten uitzien.
Jouw profiel
• Je hebt bij voorkeur ervaring in verkoop
• Je bent vlot in de omgang en klantvriendelijk
• Je kan zelfstandig werken
• Je bent sociaal, stipt, flexibel
• Je hebt een verzorgd voorkomen & werkt proper en hygiënisch
• Je spreekt vloeiend Nederlands
• In het bezit van een rijbewijs type B
• Affiniteit met “vis” is welkom, maar interesse om je hierin te verdiepen is zeker zo belangrijk
Ons aanbod
• Een opleiding in de wereld van de vis
• Een competitief loon
• Een afwisselende job in een aangename werksfeer met toffe collega’s
• En “last but not least” een job die die garant staat voor dynamiek, uitdagingen en een flinke
portie zelfstandigheid.
Interesse?
Vertel ons wie je bent en stuur je motivatiebrief en cv naar christel@vandermaesen.be. Wie weet
nodigen we jou wel uit voor een gesprek!

