Word jij onze nieuwe
ccollega?
Wie we zijn
We werken aan een duurzame winkelervaring door middel van een lokaal én gezond aanbod.
Shoppen bij Ayuno is gezellig, we geven persoonlijk advies, delen onze kennis van de producten en
doen research van onze leveranciers: zijn ze fairtrade, worden de lokale boeren vergoed, zijn de
merken lokaal en ook echt van biologische oorsprong? Bij Ayuno werken we uit overtuiging, het
verhaal achter elk van onze producten is belangrijk. We garanderen een gezond product: glutenvrij,
zonder suiker of slechte vetten, lactosevrij, … Bovendien hebben we een groot vegan aanbod. We
werken met een jong en gepassioneerd team dat over een grondige kennis over gezonde voeding
beschikt.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
• kassa- en verstoogbediening, producten labelen, winkel proper houden, rekken aanvullen
• je verzorgt met de rest van het team de aankleding en uitstraling van de winkel
• je geeft de klanten correcte informatie over voeding en gezondheid
• je bent mede verantwoordelijk voor het vlot verloop van het winkelgebeuren
PROFIEL
Je bent:
• klantgericht en vriendelijk
• leergierig
• verantwoordelijk, neemt graag initiatief en vindt het leuk om mee na te denken over de verdere
uitbouw van de winkel
• flexibel op vlak van uur- en taakindeling
• bereid om op zaterdagen te werken en variabele uurroosters zijn voor jou geen probleem
• in staat om alleen te werken
• bereid om je in gezonde voeding en supplementen te verdiepen
• bereid om samen te werken in een jong team
• aanspreekbaar
Je hebt:
• mensenkennis, kan vlot en vriendelijk met mensen omgaan
• kennis van gezonde voeding en supplementen (of een sterke passie om dit te ontwikkelen)
• interesse in biologische landbouw en draagt duurzaamheid en gezondheid hoog in het vaandel
• ervaring in een natuurvoedingswinkel (niet verplicht, maar wel een groot pluspunt)
Ons aanbod
In ruil voor je inzet voorzien wij een aantrekkelijke job met verantwoordelijkheid, uitdagingen en
afwisseling. Deeltijds, 24u (te bespreken). Naast een marktconform loon krijg je ook:
• Maaltijd- en ecocheques
• Personeelskorting
• Een dynamische en aangename werksfeer waar de ontwikkeling van persoonlijke talenten en
kwaliteiten worden wordt ondersteund
Via deze job werk je mee aan een duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Hoe kun je solliciteren?
Stuur je motivatie en cv naar ayuno.boekhouding@gmail.com

