Medewerker shop en bezoekerscafetaria
Je bent een geboren verkoper

–

Je bent flexibel

–

Je kan goed samenwerken

Meeza, lid van Groep Van Eyck, is een gezonde foodcorner waar je ongetwijfeld je gading vindt in het dagverse
aanbod van meeting lunches, soepen, broodjes, salades, warme maaltijden en desserten. Momenteel staat Groep
van Eyck voor een nieuwe uitdaging in de bezoekerscafetaria van het vernieuwde Sint-Jozef kliniek te Bornem.
Hiervoor zijn we op zoek naar medewerkers die samen met de verantwoordelijke een perfecte invulling kunnen
geven om de bezoekers culinair te laten genieten en hen een positieve ervaring te doen beleven.
DE JOB
Als shopmedewerker ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het verkooppunt van A tot Z. Je hebt al enige
ervaring in het uitbaten van een krantenwinkel, je optimaliseert de commerciële aantrekkelijkheid van de shop die
geïntegreerd is in de bezoekerscafetaria van het ziekenhuis en realiseert de commerciële objectieven.
Je past nauwlettend alle regels en interne procedures toe, en zorgt ervoor dat deze worden opgevolgd (stockbeheer,
inventaris, administratief beheer, kassa,…). Je rapporteert aan de operationele coördinator die eindverantwoordelijk is
voor zowel de shop als de cafetaria.
Verder kan je allround worden ingezet als kassamedewerker en bij de bereiding van broodjes of salades. Daarnaast beman
je soms ook de kassa van deze foodcorner en ben je dus het eerste contact met de klant. Tegelijkertijd zorg je er samen
met je collega’s voor dat de cafetaria en Shop er altijd opgeruimd uitzien en dat de gezelligheid gegarandeerd blijft.
KORTOM een afwisselende, uitdagende en sociale job.
JIJ KAN DIT WANT:







WIJ WILLEN JOU DUS:

je hebt reeds ervaring in de uitbating van een
krantenwinkel met producten van de Nationale
Loterij
je bent zeer klantgericht en commercieel
ingesteld
je bent nauwkeurig in het toepassen van
administratieve procedures
je hebt verantwoordelijkheidszin
je bent de Nederlandse taal goed machtig






bieden wij jou een voltijds contract voor
onbepaalde duur
krijg je een toffe werkplek in een gloednieuwe
omgeving
werk je in een variabel uurrooster (weekendwerk
vormt geen probleem)
verlonen wij conform de sector en jouw ervaring

INTRESSE?
Ja, ik wil deze baan!

Stuur ons je motivatie
en je CV

Wij bellen je voor een
eerste kennismaking

Je komt langs voor
een gesprek

Wij doen je een voorstel
dat je niet kan weigeren

VRAGEN OVER DE VACATURE?
Neem contact op met ons: sollicitatie@groepvaneyck.be – Delften 23 hal 20, 2390 Malle

Je start in ons team

