Biowinkel & Bar Yadoki in Mortsel
zoekt nieuwe medewerker.
Omschrijving
Yadoki bestaat al sinds 1978 en is een van de oudste biowinkels in België, een familiewinkel met
bioproducten waar goed over nagedacht wordt. We zijn trots om onze klanten een product te kunnen
bieden op een hoger niveau dan de bio die je bij de supermarkt vindt, zowel qua origine als smaak.
Ook vormen we een gezellig ontmoetingspunt in het rustieke oude centrum “Mortsel-dorp” van onze
stad. Na recente renovatiewerken en de toevoeging van een kleine koffie- & lunchbar komen we
mankracht te kort en zijn we op zoek naar een aangename persoon die gemotiveerd is om mee deel
van het kloppend hart van onze winkel te worden.

Inhoud
●

Als eerste winkelmedewerker ben je verantwoordelijk voor het gehele gebeuren in de winkel.
Jij wordt een essentieel deel van de winkel om deze vlot lopende te houden.

●

Je helpt met het uitpakken van alle producten en voorbereiden van de in de winkel verpakte
producten.

●

Je bedient mee de kassa en maakt correct gebruikt van het kassasysteem.

●

Je leert de klanten kennen en zorgt dat ze zich welkom voelen. Je geeft advies en maakt hen
wegwijs in de winkel.

●

Je houdt alles netjes en let er op dat de koeltogen en schappen bijgevuld en correct zijn.

●

Wanneer je voldoende ervaring hebt opgedaan help je af en toe mee het het controleren en
plaatsen van bestellingen.

●

Je werkt grofweg 30 uren per week op vaste dagen met een lange middagpauze:
Woensdag tot zaterdag:
10:30 tot 14:00 + 16:00 tot 19:00
Zondag:
10:30 tot 14:00
Op grote leveringsdagen kom je vroeger, rond 10:00. Dit gemiddeld 2x per week.
(Het is mogelijk dat er nog kleine aanpassingen aan deze uren worden gemaakt.)

●

Bovenop een wettelijk correct loon en een grote werknemerskorting, kom je terecht in een
intensieve maar aangename, gezellige en verrijkende werkomgeving.

Jouw Profiel
●

Je hebt zin in kruidenierswerk en bent enthousiast om onze winkel, klanten en
producten te leren kennen. Je staat open voor onze visie en concept.

●

Je bent zelfstandig en stressbestendig. Indien nodig kan je op je eentje de winkel in
goede banen leiden maar weet ook tijdig hulp te vragen wanneer iets te ver buiten je
kennis ligt.

●

Je neemt initiatief en hebt een sterk gevoel van verantwoordelijkheid.
Bij onverwachte situaties of noodgevallen sta je klaar om hulp te bieden.

●

Je kan zeer goed met mensen om en bent goed in het lezen van sociale situaties.
Een goede mentale conditie en open-mindedness zijn essentieel.
Zelfs wanneer een klant een mindere dag heeft, doe je je best om hen een glimlach
op het gelaat te brengen.

●

Je hebt een goede fysieke conditie en uithoudingsvermogen. Je werkt staand en legt
heel wat kilometers af op een dag. Je tilt en sleurt ook vaak met zware dozen.

●

Je hebt een goede kennis wat betreft voeding. Je vindt je goed thuis in bio en
bio-dynamische producten. Je bent leergierig en zoekt spontaan dingen op die je nog
niet helemaal duidelijk zijn.

Bonus
●

Kennis van wijnen.

●

Kennis van natuurlijke verzorgingsproducten en cosmetica.

●

Kennis van voedingssupplementen.

●

Kennis van Japanse specialiteiten.

●

Kennis van talen: Engels, Duits & Frans.

Lijkt deze job iets voor jou?
Stuur dan zeker een mailtje naar
mail@yadoki-organics.com
met je motivatie en eventueel CV.

