De teunisbloem is een natuurwinkel die zijn ontstaan kende eind 2003
Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een vaste waarde in het bio circuit.
We zijn een bio winkel met een focus op degelijk, kwaliteitsvolle bio voeding. Naast een uitgebreid
assortiment verse producten zoals: Bio groenten en fruit, bio kazen (ook lactosevrij), bio brood
(dagelijks vers), vegetarische en veganistische producten kan u bij ons uiteraard ook terecht voor de
aankopen van alle soorten voedingssupplementen, verzorgingsproducten, reinigingsproducten,…

Gezocht: parttime winkelmedewerker (16u)
Je staat dagelijks met enthousiasme klaar om de klanten te verwelkomen in de winkel, jij bent
samen met de collega’s het uithangbord van de Teunisbloem Oostduinkerke.
Je zal instaan voor het uitpakken van de leveringen, aanvullen van de winkelrekken en op orde
houden van de stockruimte. Verder zal u ook de klant te woord staan bij eventuele vragen en hen
verder helpen aan onze bedieningstoonbank. Het kassa werk neem je er uiteraard graag bij.
We zijn opzoek naar iemand met de nodige kennis in de fytotherapie. Je bent dus bij voorkeur
herborist of heeft deze kennis door de jaren ervaring opgedaan. Verder heb je natuurlijk een grote
interesse voor gezonde voeding in het algemeen en de vele voedingsallergieën in het bijzonder. De
basis computervaardigheden hebben voor jou geen geheimen.
Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Werk in eigen streek binnen een familiale sfeer.
Opleidingen en trainingen
Doorgroeimogelijkheden
Ruimte voor jezelf – Bij ons ben je geen nummer. Jij krijgt hier de ruimte om jezelf te
blijven ontwikkelen, en de vrijheid om initiatief te nemen.

Deze functie vereist van jou:
kennis van fytotherapie (herborist of door ervaring)
kennis van de basis computer vaardigheden
je spreekt een aardig mondje frans
Initiatief nemen – Naast vaste takenlijsten en procedures krijg je de nodige vrijheid om zelf
te bepalen wat moet gebeuren. En dat doe je dan ook gewoon.
• Een goede fysieke conditie – Je legt behoorlijk wat meters af op een dag en tilt veel dozen
en kratten. Een sportieve instelling hoort er gewoon bij.
•
•
•
•

Zijn dit jouw kwaliteiten?
•
•
•
•
•

Klantgericht
stressbestendig
foodie in hart en nieren
zelfstandig
flexibel

Interesse? Solliciteer dan snel stuur je CV naar info@teunisbloem.com of spring gewoon eens
binnen
Meer info? Bel 058 51 51 34!
www.teunisbloem.com

