De Wassende Maan is een biologisch-dynamische landbouwcoöperatieve. Met meer dan 30
jaar biodynamische teelt in de vingers zijn we behoorlijk uniek. We verdelen onze groenten
via de korte keten, door onze biopakketten en via onze biowinkel.
Onze winkel biedt een compleet gamma aan van verswaren, droogwaren,
onderhoudsproducten, verzorgingsproducten en voedingssupplementen, naast een zeer
uitgebreide groenten- en fruitafdeling (van eigen teelt en van collega boeren).
Onze winkel is in volle opmars! We zijn dan ook op zoek naar een gemotiveerde collega om
ons team te versterken. Wij bieden je een deeltijdse betrekking voor 25 à 30u (te
bespreken).
Je profiel:
● Je bent gepassioneerd door gezonde voeding en bio-groenten en -fruit in het
bijzonder
● Kennis rond fytotherapie en voedingssupplementen is een pluspunt, evenals ervaring
in een biowinkel
● Je bent klantgericht
● Je hebt verantwoordelijkheidszin, neemt graag initiatief en vindt het leuk om mee na
te denken over de verdere uitbouw van de winkel
● Je beschikt over goede computervaardigheden
● Je bent flexibel: zaterdagwerk (1 à 2 maal per maand) en variabele uurroosters zijn
voor jou geen probleem
Je taken:
● Klanten bedienen aan de kassa
● Dagelijkse bestellingen doen bij diverse leveranciers
● Klanten informeren over het assortiment
● Zorgen voor een aantrekkelijke winkelpresentatie
● Aanvullen van de rekken en bestellingen uitpakken
● Mede verantwoordelijk voor het vlot verloop van het winkelgebeuren
Ons aanbod:
In ruil voor je inzet voorzien wij een aantrekkelijke job met verantwoordelijkheid, uitdagingen
en afwisseling aan een marktconform loon (PC 200 II). Naast het salaris krijg je ook:
● Maaltijd- en ecocheques
● Extralegale voordelen
● Een dynamische en aangename werksfeer op een bijzondere plek
● Via deze job werk je mee aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving

Stuur
je
gemotiveerde
brief
met
cv
vóór
12
mei
per
mail
naar:
annelies@dewassendemaan.be De gesprekken gaan door op vrijdag 17 en zaterdag 18
mei.

