
Vacature winkelverantwoordelijke

ALGEMEEN
The Food Hub en Atelier Groot Eiland openen samen  een verse bio-voedingswinkel in Brussel 
(Molenbeek) in september 2017: 300 m² fruit, groenten, kaas, vlees en brood rechtstreeks van kleine 
boeren en ambachtslieden in België, Italië en Spanje. Voor dit innoverende project zoeken we een  
gemotiveerde collega die na een inwerkperiode de winkel zal leiden. Het is een voltijdse betrekking 
met begindatum op  13 september 2017.  

FUNCTIE
Als winkelverantwoordelijke leer je alle taken, producten, de winkel zelf, en vooral ook het belang
van de verhalen van onze collega-boeren door en door kennen. Je bent verantwoordelijk voor alle
dagelijkse taken in de winkel. Je stalt 's morgens het brood, gebak, groenten & fruit uit. Je draagt
zorg voor de kassa bij opening en sluiting van de winkel. Je houdt de layout en uitstalling van de
producten in orde en aantrekkelijk voor de klanten. Je helpt onze klanten en staat ze bij met al hun
vragen. Je  begeleidt het personeel, en creëert een aangename werksfeer. Je werkt samen met het
gehele  team  aan  het  volbrengen  van  de  missie  voeding  te  voorzien  van  hoge  kwaliteit,  verse
biologische voeding aan een eerlijke prijs zowel voor de boer als de klant. 

CONCREET TAKENPAKKET
• Bestellingen plaatsen
• Goederen en producten ontvangen 
 De levering controleren 
• Verkopen 
• De klant verwelkomen 
• De wensen vaststellen en adviseren over de producten en de boeren 
• De voorraad ordenen en de producten uitstallen 
• Het personeel begeleiden 
• De kassa bij het begin van de werkdag controleren 
• De kassa-inhoud bij sluiting tellen 
• De winkel, het werkblad en het materiaal onderhouden 
• Betalingen ontvangen

PROFIEL
 Zelfstandig werken
•   Creativiteit/innovatief zijn
•   Passie voor kwaliteitsvolle voeding en goede landbouwmethoden 
 Ervaring met verkoop van verse voeding
•   Omgaan met stress
•   Resultaatgerichtheid 
•   Contactvaardig zijn 
 Klantvriendelijk
•   Samenwerken in een team 
•   Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 
(flexibiliteit) 
•   Commercieel zijn
• Vlotte kennis Nederlands en Frans
• Werken in het weekend en/of ’s avonds is geen probleem



AANBOD
- Voltijds (38u/ week) – dagen en uren overeen te komen (niet op maandag)
- Werken in een innoverende en multiculturele organisatie 

GEINTERESSEERD?
Motivatiebrief en cv versturen ten laatste op 13 augustus 2017 naar:
Atelier Groot Eiland
Tav Tom Dedeurwaerder 
Henegouwenkaai 29
1080 Molenbeek
of tom@ateliergrooteiland.be

mailto:eva.desmedt@fixbrussel.be

