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Vacature profiel
24-06-2019
Dido van Klinken

Vacature winkelmedewerker v/m
Bij Stadsbakkerij Broodt bakken we heel erg lekker broodt. We doen dit op traditionele en kleinschalige wijze.
Hiervoor kiezen we omdat dit het lekkerste biologische desembroodt oplevert. Het meeste werk wordt handmatig
uitgevoerd. We werken uitsluitend met biologische ingrediënten, we kweken zelf onze desems en er worden geen
hulpstoffen toegevoegd. Naast broodt hebben we nog een aantal andere producten in ons assortiment zoals onder
andere croissants, brownies en quiche Lorraine.
Stadsbakkerij Broodt is een soort theater waar de klanten de bakkers aan het werk kunnen zien. Het broodt kopen
wordt daardoor ook een belevenis voor onze klanten. Er is een gezellig zitgedeelte waar klanten kunnen ontbijten
en lunchen of koffiedrinken.
We zoeken iemand die kan starten op 19 augustus 2019. In verband met de zomervakantie begint de
sollicitatieprocedure nu al.

Winkel medewerker 20 uur p/wk. (3 dagen per week)
Dit ga je doen:
Broodtverkoop
Je runt zelfstandig het verkoop en horecagedeelte van de Stadsbakkerij
Je ontvangt onze kanten hartelijk en hebt een persoonlijk band met hen
Je neemt bestellingen aan en handelt deze af.
Je hebt beheer over de kassa
Je verzorgt de promotie in onze winkel
Je stemt met de bakkerij af zodat er altijd voldoende voorraad is.
Horeca-gedeelte
Je bedient het espressoapparaat, belegt broodtjes en bedient in het horeca gedeelte.
Gedurende de gehele dag kan je ingezet worden voor alle voorhanden zijnde werkzaamheden.
Aan het eind van de dag help je met opruimen en schoonmaken van de bakkerij en de winkel.
Werktijd is van 09:00 tot ongeveer 15:00. Als het druk is wordt (in overleg) verwacht dat je langer blijft tot
maximaal 18:00 uur. Je hebt vaste roosterdagen in de week donderdag, vrijdag en om de week werk je op
woensdag of zaterdag. Op woensdag werk je tot sluit en sluit je de zaak af.
Herken je je hierin?
Je bent een ervaren verkoopster/verkoper (liefst ook met Horeca-ervaring).
Je houdt van contact met anderen, bent extravert en hebt humor.
Je kunt goed met geld omgaan en je bent nauwkeurig en kan hoofdrekenen.
Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een prettige collega.
Je ziet zelf werk en werkzaamheden.
Je bent flexibel; je kijkt niet op een uurtje en weet van aanpakken.
Je hebt affiniteit met biologisch eten, maar draagt geen geitenwollen sokken.
Je denkt graag mee over nieuwe producten, promotieacties en verbeteringen van Broodt.
Je spreekt in ieder geval vloeiend Nederlands en Engels en het liefst nog een paar talen meer.
Dit bieden we je:
De bakkerij is een dynamische soms hectische omgeving. Hoewel veel handelingen en werkzaamheden volgens
vaste rituelen uitgevoerd worden moet er ook veel geïmproviseerd worden. Tijdens de lunch kan het zijn dat je
tegelijkertijd broodt verkoopt, boterhammen smeert en een cappuccino maakt.
Er is altijd ruimte voor verbeteringen en voor goeie initiatieven.
Je werkt nauw samen met de bakkers en jouw mede verkoopster. We groeien nog steeds en die groei kan
mogelijkheden voor jou bieden voor meer uren of andere verantwoordelijkheden.
Je werkt bij ons, maar je contract loopt via Please Payroll.
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