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Smakelijke bijbaan voor naast je school of studie! 
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 gezellige collega die tenminste 1 á 2 dagen per week beschikbaar is 
- Iemand die spontaan, klantgericht en representatief is 
- Geordende werker; hygiënisch en schoon werken is een must 
- Je hebt een liefde voor lekker eten en kunt er vol passie over vertellen 
- Beheerst de Nederlandse en Engelse taal  
- Op korte termijn én in de zomer beschikbaar 

Waar ben je onder andere verantwoordelijk voor?  

- Klanten helpen en van advies voorzien 
- Zorgen dat de winkel er uitnodigend uitziet 
- Inkomende leveringen ontvangen en documenteren 
- Produceren van onze eigen producten  
- Beleggen van broodjes, borrelplanken en bestellingen klaarmaken 

Wat bieden wij? 

- Een leuke bijbaan voor naast je school of studie  
- Een oproepcontract waarbij je elke maand je beschikbaarheid kan doorgeven, aan de hand van 

die beschikbaarheid plannen wij je graag in. Eén dag in het weekend en één dag door de week 
beschikbaarheid heeft onze voorkeur, waarbij je in de vakanties meer kan en wil werken.  

- Een gezellig team met enthousiaste Bourgondiërs  
- Een heerlijke lunch op je werkdag  

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


