Winkelmedewerker BBROOD in Amsterdam
Wil jij ook bijdragen aan een duurzame wereld? Wil je mooie producten verkopen en zelfstandig
aan de slag?
Jouw baan
Bij BBROOD zijn we op zoek naar versterking in diverse winkels in Amsterdam. Je bent
verantwoordelijk voor het verkopen van heerlijk brood en lekkers.
In de ochtend als alle producten vers uit de bakkerij komen, vul je jouw winkel. Door de dag heen
bak je diverse producten af waar nodig. Tussendoor lunch je natuurlijk met een lekker broodje.
Wij zijn op zoek naar collega’s die in een leuk team, zelfstandig aan de slag kunnen. Je bent
samen met andere collega’s 1 van de gezichten van de zaak.
Jij

- je bent enthousiast om bij BBROOD te komen werken, enthousiasme werkt aanstekelijk!
- je deinst niet terug voor een volle winkel, een piepende broodoven en een lieve dame op leeftijd
die haar portemonnee op de counter leeg kiepert om 2 tarwe en een chocoladetaart te betalen

- je weet wat verkopen inhoudt, daarbij komt jouw service en goed luisteren naar de klant van pas
- je bent 1 van de hosts van de winkel en daarbij representatief, geen maanzaad tussen je tanden
;-)
Wij
Dit vinden wij belangrijk:

- minimaal 1 dag in weekend beschikbaar voor je werk
- je spreek en schrijft Nederlands zonder moeite
- jouw ervaring is bij voorkeur in een speciaalzaak, bakkerij of horeca
Jouw werkzaamheden
In het kort je werkzaamheden, waarbij door je vele klankcontact geen dag hetzelfde is. Samen met
het team run je de bakkerij:

-

vullen van de vitrine, broodschappen en -rekken
je verkoopt de producten en eet niet alles zelf op
bij verkoop komt opnemen van de bestellingen van de klant en kassabeheer
tussendoor afbakken van brood en inpakken
de winkel netjes houden (zoals thuis, of juist niet ;-) ook einde dag
de gastvrouw/heer is eindverantwoordelijk

Wij bieden

-

een heerlijke (letterlijk en figuurlijk) werkomgeving met enthousiaste collega’s
gezellige en leerzame activiteiten zowel binnen als buiten werktijd
50% korting op als on huisgemaakt assortiment
in overleg is een uren contract optioneel

Is dat wat je zoekt? Neem direct contact op met Heleen van den Broek.

