Vacature BIO-Verkoper in Bio-Planet Antwerpen
Functie:
Bij Bio-Planet kom je niet zomaar winkelen. Onze klanten willen bewust inkopen doen. En dat kunnen ze alleen
maar met deskundig advies over biologische en ecologische alternatieven. Als winkelmedewerker help jij hen om
bewuste keuzes te maken, en met een goed gevoel buiten te wandelen.
Een winkelmedewerker of ‘bediende verkoper’ bij Bio-Planet voert heel uiteenlopende taken uit. Je maakt klanten
wegwijs in het bio-aanbod en bedient hen aan de kassa. Je plaatst de producten efficiënt in de rekken, en houdt
er ook rekening mee dat ze zo logisch en aantrekkelijk mogelijk aan de klant worden getoond. Je bereidt
degustaties voor en begeleidt ze, en je controleert de kwaliteit van de versmarkt.
Het allerbelangrijkste? Dat klanten jou kunnen aanspreken, ongeacht de taak die je op dat moment uitvoert. Je
hoofddoel is en blijft mensen verderhelpen.
Je maakt als bediende verkoper deel uit van een hecht team en krijgt voldoende ruimte om je productkennis
regelmatig bij te schaven. Zo blijf je op de hoogte van nieuwigheden op de markt en bouw je gaandeweg het
nodige vakmanschap op. En de klanten? Die appreciëren jouw kennis van zaken des te meer.

Profiel:
•

Klantgerichtheid – De voornaamste taak van een bediende verkoper is klanten helpen.
Wat hun vraag ook is, jij wil dat zij met het juiste product en een tevreden gevoel
vertrekken. Verkoopervaring is een pluspunt.

•

Affiniteit met bio – Je hoeft nog niet alles over biolandbouw of -certifiëring te weten, maar
we verwachten wel dat je hierin geïnteresseerd bent en graag bijleert. Je verdiept je ook in
het assortiment, zodat je klanten gericht en gedetailleerd kan helpen.

•

Flexibiliteit – Klanten winkelen op wisselende tijdstippen. Weekendwerk en variabele
uurroosters maken dus deel uit van je leven. Je begint ten vroegste om 7 uur. Een
werkdag eindigt ten laatste om 19.45 uur (of 20.15 uur op vrijdag).

•

Goede conditie – Je tilt dozen, herschikt rekken, bedient staand de kassa’s en legt elke
dag heel wat kilometers af. Dat gaat allemaal vlot dankzij jouw goede fysieke conditie.

•

Samenwerken – Teamwerk is noodzakelijk in een supermarkt. Jij bent een geboren
teamspeler: je merkt meteen wanneer een collega hulp nodig heeft en springt bij waar
nodig.

Wij bieden:
•

Opleiding – Om je klanten vlot te helpen, krijg je regelmatig opleidingen rond nieuwe
producten en biologische voeding.

•

Teamspirit – Je komt terecht in een team van medewerkers met dezelfde passie voor
biologische voeding. Iedereen helpt elkaar op de werkvloer, met fysiek werk én met het
delen van productkennis en expertise.

•

Doorgroeikansen – Wil je na verloop van tijd een stapje hogerop zetten? Dan kan dat
zeker. Medewerkers die zich bewijzen, kunnen bijvoorbeeld doorgroeien naar assistent.

•

Extralegale voordelen – Boven op je loon krijg je heel wat extralegale voordelen zoals
winstdeelname, een hospitalisatieverzekering …

De nieuwe Bio-Planet winkel van Antwerpen Centrum opent zijn deuren in het voorjaar van 2018. We
zijn nu reeds op zoek naar bio verkopers voor deze nieuwe winkel zodat we een grondige opleiding
kunnen voorzien die zal plaatsvinden in de winkel van Wilrijk.
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