
BES is een coöperatieve buurtwinkel zonder winstoogmerk, 
maar wel mét ecologische én sociale doelstellingen. 
 
BES wil zoveel mogelijk mensen overtuigen van het belang van en 
toegang bieden tot gezonde voeding die geproduceerd wordt met 
respect voor het milieu door kleinschalige bedrijven uit de buurt.  
 

Onze waarden zijn 

• Informeren over duurzaam winkelen en leven en de gevolgen voor je gezondheid, 
het milieu, de economie,… 

• Lokale economie stimuleren en ondersteunen van lokale bioboeren en producenten. 
• Een correcte prijs voor de producent en een betaalbare prijs voor de consument. 
• Duidelijke informatie verspreiden over de duurzaamheidscriteria van producten (en 

over de nefaste werking van supermarkten). 
• Een gezellige ontmoetingsplek maken en zo de sociale cohesie bevorderen, 

gecombineerd met inclusie door sociale tewerkstelling. 
• Het coöperatieve model en sociale innovatie uitdragen. 
• Voedsel- verspilling tegengaan en overtollige verpakking vermijden door het 

aanmoedigen van aankopen in bulk. 
• Toegang tot duurzame voeding voor zo veel mogelijk mensen. 

 
BES is op zoek naar een tweede medewerker  
 
Je draagt enthousiast mee de visie uit van BES naar de coöperanten, de klanten, de lokale 
telers en potentiële partners. Samen met de huidige coördinator zorg je voor het reilen en 
zeilen van de BES-winkel. Je zorgt er samen met de coöperanten voor dat de winkel een 
aangename ontmoetingsplek wordt. Je hebt een goed luisterend oor en je begeleidt de mee-
werkende coöperanten en patiënten bij de voorbereiding en tijdens de verkoop. Indien nodig 
spring je zelf bij tijdens de verkoop. 
BES is nog steeds in volle ontwikkeling. Tal van ideeën en projecten dienen nog verder 
uitgewerkt te worden. Samen met de bestuurders van BES bepaal je de prioriteiten en ga je 
aan de slag met deze projecten waarbij je de coöperanten zo veel mogelijk betrekt.  
 
 
Concreet takenpakket : 
- productaanbod samenstellen 
- bestellingen plaatsen 
- voorraadbeheer 
- ondersteunen coöperanten bij de verkoop 
- coöperantenwerving en coöperantencommunicatie 
- nieuwe samenwerkingen opzetten 
- advies & tips geven over de producten 
- gezonde, lokale producten in de kijker plaatsen 
 
 
 
 
 



Je profiel : 
- je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband 
- je kan mensen motiveren en aansturen 
- je werkt nauwkeurig en gestructureerd 
- je hebt een passie voor biovoeding en korte keten 
- je bent klantvriendelijk en je werkt vlot samen met een grote verscheidenheid aan mensen                                
(leveranciers, klanten, coöperanten, partners, psychiatrische patiënten)  
- je hebt een goed gevoel voor productpresentatie en –kwaliteit  
- je bent communicatief en je hebt een vlotte pen 
- je kan vlot overweg met courante IT-toepassingen 
- je hebt een goede fysieke conditie 
- in de buurt wonen is een pluspunt 
 
 
Arbeidsvoorwaarden  
- halftijds in loondienst , werktijden in onderling overleg. Uitbreiding is mogelijk en hangt 
samen met de groei van de coöperatie 
- plaats van tewerkstelling  : in Beernem 
- marktconforme verloning, fietsvergoeding , personeelskorting in de winkel 
 
Solliciteren: stuur je motivatiebrief en cv naar biobes@biobes.be voor 9 april 2018 

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij Pieter Bouciqué  0471/70 02 37 of 
pieter@biobes.be 	


