
Gerant voor een van onze winkels  
Leuven, Sint-Genesius-Rode, Berchem of Hasselt 

o Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 
o Je werkt net en nauwkeurig 
o Je hebt een passie voor biovoeding 
o Je tovert keer op keer een glimlach op jouw gezicht 
o Je bent communicatief ingesteld 

 
Als je kiest voor Origin'O, kies je voor 100% bio. Wij werken met pure producten 
en houden onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk. Omdat de gezondheid 
van de mens en het milieu bovenaan ons lijstje pronkt, schenken we extra aandacht 
aan de versheid en oorsprong van ons assortiment. Zo brengen wij de natuur een 
beetje dichter bij de mens. 

We zoeken mensen in diverse rollen en flexibele tijdsroosters. 
takenpakket 
Een winkelbediende met verantwoordelijkheid bij Origin’O heeft een boeiend, 
veelzijdig  takenpakket. 

In de eerste plaats willen we er zijn voor onze klanten. Hun vragen en zorgen zijn 
welkom. Vanuit onze kennis en passie willen we hen  deskundige, professionele 
informatie geven over voeding en gezonde levensstijl. Al onze winkelbedienden 
zijn hiervoor een eerste aanspreekpunt. 
Daarom zoeken we gepassioneerde communicatieve mensen die hun kennis willen 
delen. Wij helpen je uiteraard om de ervaring en kennis op te bouwen. 

Onze winkels hebben verschillend specialisaties : “groeten en fruit”, “droogwaren”, 
“vers”, “supplementen” , “brood’,… Afhankelijk van jouw  interesse, voorkeur 
en  sterkten leiden we jou op in één van de disciplines en wordt je 
verantwoordelijk voor de aankopen, ontvangsten, het uitzetten van de producten. 
Netheid en nauwkeurigheid zijn dus belangrijk om jouw taken goed te kunnen 
uitvoeren. 
We willen heel graag dat onze klanten onze passie voelen, heel veel eerlijke 
producten worden gedegusteerd in onze winkels. We zorgen voor beleving in de 
winkel ook door zoveel mogelijk groenten te verwerken in dagverse gerechten: 
soepen, slaatjes, quiches,… Onze winkelbedienden helpen om dit te doen in een 
nette winkel.  Ook het afrekenen aan de kassa behoort tot jouw takenpakket. Op 



die manier hou je ook voeling met de winkel door mee te draaien en het behouden 
van klantencontact. Zo zorg je ook, samen met jouw team voor een mooi Origin'O-
verhaal. 
Klanten net die extra service geven, die extra glimlach, dat extra babbeltje maakt 
van een bezoek aan Origin’O meer dan “shopping-moment”. Wil je ook 
meewerken aan de organisatie van de winkel en het winkelteam,? Ben je klaar om 
jouw team te coachen en te motiveren, en je staat ook open voor hun feedback? Wil 
je graag plannen, factureren, communiceren met het Centrale kantoor? Is het 
bereiken van doelstellingen (efficiëntie, omzet, personeel,…) iets waardoor je 
geboeid bent? Solliciteer nu! 
Je komt terecht in een groeiende onderneming met een persoonlijk, eerlijk 
personeelsbeleid waarin creativiteit en passie belangrijker zijn dan ervaring, 
aangevuld met een marktconform loon. 
 
Lijkt deze job iets voor jou? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief 
naar jobs@origino.be!  
 
Meer vacatures:  
https://www.origino.be/nl/vacatures 


