
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezocht: Assistent winkelverantwoordelijke met potentieel 

(M/V/X) 

 

 

Flavor Shop werd in 2014 opgericht door Birger Vanacker en biedt een uitgebreid 

assortiment kwalitatieve producten, waarvan 90 % food en 10 % non-food, aan. 

Een groot aantal unieke kruiden, specerijen, olijfoliën en azijnen, alcoholische 

dranken,  zoetigheden en nog veel andere producten die je niet overal vindt. 

Kortom, pure smaken, die het verschil maken. Daarnaast is Flavor Shop ‘the place 

to be’ voor een origineel, stijlvol en lekker geschenk. De verschillende cadeau 

mogelijkheden bieden voor ieder wat wils en kunnen zowel besteld worden in de 

winkel te Gooik als via de online shop www.flavor.shop.  

 

 

 

Flavor Shop zoekt een assistent winkelverantwoordelijke met potentieel: 

 

 

Jouw taken: 

 

• Je behandelt elke klant uiterst vriendelijk en steeds met een glimlach. 

• Je beantwoordt de vragen van klanten. 

• Je doet er alles voor om een klant de winkel te laten verlaten met een glimlach. 

• Je helpt klanten met het maken van keuzes door hen advies te geven. 

• Je brengt ideeën aan om de verkoopresultaten te verbeteren. 

• Je maakt de mooiste geschenken op een tijdsefficiënte manier. 

• Je volgt de bestellingen van producten op en pakt deze uit. 

• Je volgt de stockniveaus van de producten op. 

• Je plaatst producten in de winkelrekken. 

• Je maakt inspirerende productpresentaties in de winkel. 

• Je werkt naar de beste resultaten toe. 

• Je maakt bestelde pakketten klaar voor verzending naar de klant. 

 

http://www.flavor.shop/


Jouw profiel: 

 

• Je bent Nederlandstalig en hebt een goede basiskennis van het Frans. 

• Je hebt een natuurlijke interesse voor koken, kruiden, specerijen, olijfoliën, gin, 

whisky, enz. 

• Je bent creatief. 

• Je neemt je verantwoordelijkheid. 

• Je hebt een grote passie voor het begeleiden van klanten. 

• Je bent een goede klantvriendelijke verkoper (geen hardseller). 

• Je pikt snel food tendensen op. 

• Je neemt initiatief en werkt graag in teamverband. 

• Je werkt georganiseerd, gestructureerd en stipt. 

• Je wil steeds de beste resultaten neerzetten. 

• Je hebt een duidelijke passie voor de retailsector. 

• Je steekt graag je handen uit de mouwen. 

• Je hebt een verzorgd voorkomen. 

• Je zet je extra hard in tijdens piekperiodes. 

• Je blijft rustig tijdens meer stressvolle momenten. 

• Je bent flexibel: je werkt op werkdagen en op zaterdag en tijdens bepaalde 

avondactiviteiten. 

• Je werkt vanuit onze winkel te Gooik.  

 

 

 

Iets voor jou? 

 

Stuur je CV en motivatiebrief naar hello@flavor.shop 

 

 

www.flavor.shop 

 


