bioboerderij Blauw Kasteel zoekt

WINKELBEDIENDE - (M/V)
BIOWINKEL SINT MARTENS LATEM
bioboerderij

DE WERKGEVER
Bioboerderij Blauw Kasteel is op zoek naar een gemotiveerde winkelbediende
voor haar biowinkel in Sint-Martens-Latem. De winkel biedt een ruim assortiment
biologische producten aan waarbij waarden als duurzaamheid en gezondheid
centraal staan. Daarenboven proberen we voorrang te geven aan producten van
lokale producenten. We werken met een jong en gemotiveerd team dat over een
grondige kennis van biologische producten beschikt.
Op bioboerderij Blauw Kasteel in Scheldewindeke worden vooral groenten geteeld.
Daarnaast grazen Ardense Voskopschapen op de eeuwenoude weilanden en wordt
het bos op ecologische wijze beheerd. In de historische moestuin vind je vergeten
groenten, kleinfruit, kruiden en een hoogstamboomgaard. De biologische groenten
worden verdeeld via groentepakketten in de regio Gent en Vlaamse Ardennen en via
eigen biowinkels.
Voor meer informatie kan je terecht op www.blauwkasteel.be.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
•
•
•
•

kassa, producten labelen, winkel proper houden, rekken aanvullen
je brengt de winkelverantwoordelijke op de hoogte van product- en/of
winkelopportuniteiten
je verzorgt met de rest van het team de aankleding en uitstraling van de winkel
je geeft de klanten correcte informatie over voeding en gezondheid

PROFIEL
Je
•
•
•
•
•
•

bent:
leergierig en verantwoordelijk
flexibel op vlak van uur- en taakindeling
bereid om op zaterdagen te werken
in staat om alleen te werken
bereid om je in biologische producten te verdiepen
bereid om samen te werken in een jong team
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Je
•
•
•

hebt:
mensenkennis en kan vlot en vriendelijk met mensen omgaan
kennis van biologische voeding, groenten en fruit
interesse in biologische landbouw en draagt duurzaamheid en gezondheid hoog
in het vaandel

AANBOD
•
•

een deeltijds contract (uren in overleg te bepalen)
een marktconforme verloning

•

personeelskorting in de winkel

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
Maenhoutstraat 73
9830 Sint Martens Latem

JE WORDT AANGEWORVEN DOOR:
Blauw Kasteel NV, met maatschappelijke zetel:
Schaperstraat 2, 9860 Scheldewindeke

HOE SOLLICITEREN
CV en motivatiebrief mailen naar jobs@blauwkasteel.be.
Bij vragen kan je telefoneren naar 0487 41 86 40. Elke werkdag tussen 8u–12u30
en 13u–16u30 (vrijdag tot 15u30).
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