
 
 

 

 

WINKELMEDEWERKER 32u 
 

De Dobbelhoeve is een dynamische, biologische boerderijwinkel. 

We telen zelf groenten en ook de koeien staan dicht bij ons. 

Als biogarantiewinkel staan wij voor kwaliteit, versheid, korte keten en véél lekkers. 

Wij zoeken een vlotte, flexibele winkelmedewerker. 

Jouw taken 
 

• Je werkt op een correcte manier mee aan de kassa . 

• Je bedient de klanten met de glimlach aan de verstoog. 

•  Je vult mee rekken, op een ordelijke manier. 

• Je bestelt (een deel van het assortiment) droogwaren, vlees, veevoeders, wijnen . 

• Je zorgt mee dat onze groentenhal tiptop in orde is tegen openingstijd, waaronder ook 
poetsen.  

• Je werkt mee in de zuivel- en vegetarische koelingen om alles netjes te presenteren, evt te 
prijzen, controleren op data,… Je bent een manusje – van –alles. 
 

Jouw competenties 
 

• klantvriendelijkheid: met stip op 1. Voor ons geldt : klant is koning. 

• Onze klanten kiezen bewust voor bio – en gezonde voeding. Als ze vragen hebben, 

tracht jij hen zo goed mogelijk te helpen. 

• flexibel: zowel qua uren, als jobinhoud. 

• Je springt in waar nodig, en helpt je collega ’s waar zij even in tijdsnood zijn. 

• collegiaal : we hebben een sterk, betrouwbaar, tof team, waar we graag een goede 

teamplayer een plaatsje in geven. 

• fysiek in orde : de groentenhal en versafdeling zijn semi-koele ruimten. Je zal je dus 

tegen de koude moeten wapenen! ;-) Om de groentenhal klaar te zetten werken we met 

transpaletten en komt er best wat tilwerk bij kijken. 

• Inzicht : na je opleiding kan je hoeveelheden inschatten die nodig zijn om de winkel 

mooi gevuld te houden en niet met tekorten of overstock te zitten. 

•  Pluspunt kan zijn dat je al vertrouwd bent met biovoeding. 



 

 

 

Ons aanbod 
 

• Wij bieden je een (tijdelijk) 32-uren contract.  

• Je werkt elke zaterdag van 6.30-14.30u. Je bent zondag en maandag vrij. 

• Je komt terecht in een enthousiast team en in een prachtige werkomgeving 

midden tussen de velden. 

Contact: 

• Solliciteren kan via Stien Smessaert: bureaudobbelhoeve@gmail.com 

• Ons adres: De Dobbelhoeve, Goorstraat 43, 2970 Schilde 
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