Beenhouwer-verkoper Bio-planet Dilbeek
Functie:
Als beenhouwer-verkoper werk je samen met verschillende verkopers. Je maakt ons
kwaliteitsvlees klaar voor verkoop en je maakt bereidingen. Je zet ook bestellingen
klaar. Je zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de beenhouwerij volgens de
hygiënische voorschriften.
Je staat in voor een vlotte bediening van onze klanten en dankzij je degelijke
productkennis kan je hen altijd gericht informeren. Met je commerciële ingesteldheid
draag je bij tot de optimale klantgerichte service die we nastreven.
Profiel:







je hebt een passie voor vlees
ervaring is niet noodzakelijk (via interne opleiding kan je een echte stielman of
-vrouw worden)
je bent klantvriendelijk en werkt graag met mensen
je bent vlot in de omgang en positief ingesteld
je hebt verantwoordelijkheidszin
je bent bereid om ‘s avonds en op zaterdag te werken

Wij bieden:







een bediendecontract van onbepaalde duur
een gevarieerde job met veel contacten
werkzekerheid in een stabiel en groeiend bedrijf
reële doorgroeimogelijkheden
ruimte voor initiatief en respect voor je eigenheid
een aantrekkelijk loonpakket met tal van extralegale voordelen

Contact:
Simon Demuynck
https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/12751

Beenhouwer Bio-Planet Gent
Functie:
Als beenhouwer werk je samen met verschillende verkopers. Je maakt ons
kwaliteitsvlees klaar voor verkoop en je maakt bereidingen. Je zet ook bestellingen
klaar. Je zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de beenhouwerij volgens de
hygiënische voorschriften.
Je staat in voor een vlotte bediening van onze klanten en dankzij je degelijke
productkennis kan je hen altijd gericht informeren. Met je commerciële ingesteldheid
draag je bij tot de optimale klantgerichte service die we nastreven.
Profiel:







je hebt een passie voor vlees
ervaring is niet noodzakelijk (via interne opleiding kan je een echte stielman of
-vrouw worden)
je bent klantvriendelijk en werkt graag met mensen
je bent vlot in de omgang en positief ingesteld
je hebt verantwoordelijkheidszin
je bent bereid om ‘s avonds en op zaterdag te werken

Wij bieden:







een bediendecontract van onbepaalde duur
een gevarieerde job met veel contacten
werkzekerheid in een stabiel en groeiend bedrijf
reële doorgroeimogelijkheden
ruimte voor initiatief en respect voor je eigenheid
een aantrekkelijk loonpakket met tal van extralegale voordelen

Contact:
Peter Vrancx
https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/12746

Beenhouwer Bio-Planet Sint-Niklaas
Functie:
Als beenhouwer-verkoper werk je samen met verschillende verkopers. Je maakt ons
kwaliteitsvlees klaar voor verkoop en je maakt bereidingen. Je zet ook bestellingen
klaar. Je zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de beenhouwerij volgens de
hygiënische voorschriften.
Je staat in voor een vlotte bediening van onze klanten en dankzij je degelijke
productkennis kan je hen altijd gericht informeren. Met je commerciële ingesteldheid
draag je bij tot de optimale klantgerichte service die we nastreven.
Profiel:







je hebt een passie voor vlees
ervaring is niet noodzakelijk (via interne opleiding kan je een echte stielman of
-vrouw worden)
je bent klantvriendelijk en werkt graag met mensen
je bent vlot in de omgang en positief ingesteld
je hebt verantwoordelijkheidszin
je bent bereid om ‘s avonds en op zaterdag te werken

Wij bieden:







een bediendecontract van onbepaalde duur
een gevarieerde job met veel contacten
werkzekerheid in een stabiel en groeiend bedrijf
reële doorgroeimogelijkheden
ruimte voor initiatief en respect voor je eigenheid
een aantrekkelijk loonpakket met tal van extralegale voordelen

Contact:
Marc Leclerq
https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/12745

