
 

In hartje Kontich, Sint-Jansplein 1a, vind je onze gezellige buurtwinkel.  

Sinds 24 jaar dé specialist voor alles wat je zoekt van natuur- en dieetvoeding. 

Vacature winkelmedewerker 
Wij zijn op zoek  naar iemand die hard kan werken die een hart heeft voor de natuur en voor gezonde 
voeding, met de nodige kennis van kruidengeneeskunde en verschillende diëten, door interesse en 
ervaring, geen specifieke studie vereisten.   

Taken:  

 Openen en sluiten van de winkel. 
 Klanten informeren over de producten. 
 Klaarzetten, opruimen en onderhoud van de winkel. Je zorgt er mee voor dat de winkel er 

kraaknet uitziet. 
 Producten snel en efficiënt in de rekken plaatsen. 
 Kwaliteit van de producten nakijken en zorgen voor een mooie presentatie in de winkel. 
 Voorraadbeheer volgens FIFO-systeem. 
 Vlotte en correcte afhandeling aan de kassa. 
 Winkelbestellingen plaatsen via tablet en correcte prijszetting in pc. 

Profiel: 

 Zelfstandig en creatief werken met zin voor orde.  
 Goede fysieke conditie , je legt elke dag heel wat kilometers af en tilt zware dozen. 
 Klantgericht, je tovert keer op keer een glimlach op je gezicht. 
 Gepassioneerd door gezonde- en biovoeding. 
 Basiskennis van natuurgeneeskunde. 
 Flexibel en gedreven. 
 Vlot werken met tablet en computer. 

Aanbod: 

 Parttime 30 uren week, 38 uren week vanaf januari 2023. 
 Variabel uurrooster met weekendwerk (enkel zaterdag) 
 Tijdelijk contract (om te beginnen)  met optie vast (als de samenwerking goed gaat). 
 Verloning volgens barema’s van pc201 
 Personeelskorting van 20% 
 Voldoende ruimte om je productkennis regelmatig bij te schaven. 

Interesse voor deze functie?  

 Geef je contactgegevens af in de winkel of mail ze naar bio@de-eko-winkel.be 
Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en eventuele ervaring. 

 Met vragen mag je Sakina contacteren op het nummer: 03/458.38.00  
 Meer informatie over De Eko Winkel kan je vinden op: www.de-eko-winkel.be 


