VACATURE – VERKOOPMEDEWERKER – 32 UUR PER WEEK
Wij zoeken een enthousiast verkooptalent om het team van House of Taste te versterken!
House of Taste is een delicatessewinkel in hartje Leeuwarden.
Naast de producten die over de toonbank gaan, leveren we als groothandel ook aan andere speciaalzaken en horeca.
We werken graag met de mooiste ingrediënten uit binnen- en buitenland
maar uiteraard ook met lokale (Friese) producenten. Onze producten
vinden niet alleen de weg naar verschillende huizen, maar worden ook
gebruikt in onze “lunch to go”, borrelplanken en diverse cateringklussen.
De winkel bevindt zich in de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden, meerdere
keren verkozen tot één van de leukste winkelstraten van het land.
Hierdoor komen er naast onze vaste bezoekers ook veel (internationale)
toeristen over de vloer. Hierdoor ben je naast een vast gezicht van de
winkel ook een visitekaartje voor de stad.
Wat zoeken wij?
-

Een gedreven foodie die vol enthousiasme over lekker eten en drinken kan praten
Een verkooptalent, je moet het lekkere eten en drinken natuurlijk ook kunnen verkopen waarbij
een adviesrol erg gewaardeerd wordt door onze klanten.
Een proactieve teamspeler, je werkt niet alleen maar in een gezellig team waarbij jouw mening
telt.
Iemand die spontaan, klantgericht en representatief is
Geordende werker, hygiënisch en schoon werken is een must
Beheerst de Nederlandse en Engelse taal
In bezit van een rijbewijs

Wat doe je zoal op een werkdag?
-

Klanten helpen, van advies voorzien en de juiste producten verkopen
Zorgen dat de winkel er uitnodigend uitziet met volle schappen
Zorgen dat de winkel wordt ingericht aan de hand van het seizoen, denk aan Herfst, Valentijn etc.
Inkomende leveringen ontvangen, documenteren en opruimen
Produceren van onze eigen producten
Beleggen van broodjes, borrelplanken klaarmaken en bestellingen inpakken
En uiteraard start je de winkel of en/of sluit je hem af.

Wat bieden wij?
-

Een leuke baan voor 32 uur per week met passend salaris. Met mogelijkheid tot training om te
groeien in je vak.
Een gezellig team met enthousiaste Bourgondiërs
Een heerlijke lunch op je werkdag

Ben je meer dan enthousiast? Stuur dan je cv en motivatie uiterlijk 15 juli naar jantjip@houseoftaste.nl
Wij hopen je binnenkort te mogen ontmoeten!

