
 

 
 
Dieetcentrum Ann staat met kennis van zaken haar klanten iedere dag met raad en daad bij, en dit al 
meer dan 40 jaar. Wij hebben een uitgebreid gamma van biologische voeding- en verzorgingsproducten, 
voedingssupplementen, kruidenpreparaten en natuurcosmetica.  
Dankzij ons uitgebreid gamma, onze kennis en klantvriendelijkheid zorgen wij voor een kwaliteitsvolle 
dienstverlening en dat maakt dat onze winkel uitblinkt hier in de regio.  
 
Om onze klanten ten allen tijde een optimale winkelervaring te kunnen bieden willen wij ons winkelteam 
van 3 medewerkers versterken. Daarom zoeken wij naar een nieuwe collega:  
 

Winkelmedewerker m/v - deeltijds 
 
Profiel  

 je genoot een opleiding als gezondheidsconsulent, voedingsconsulent of herborist 
 je hebt affiniteit met biologische en gezonde voeding en verzorgingsproducten 
 je bent vlot in de omgang en je bent graag onder de mensen  
 je hebt een ecologische visie en houding  
 je bent klantvriendelijk 
 je houdt van afwisseling en polyvalentie  
 je bent leergierig, zorgvuldig en nauwkeurig 
 je bent flexibel en werkt proactief 
 je schrikt niet terug voor zaterdagwerk  
 Winkelervaring is een pluspunt maar geen vereiste  

 
Takenpakket 

 Onthaal en ondersteunen van klanten bij de aankoop van producten  
 Correct geven van advies en  informatie over producten, prijzen en levertermijnen 
 Winkel bevoorraden met oog voor orde en netheid  
 Administratieve taken uitvoeren zoals: kassaverrichtingen, bestellingen plaatsen, facturatie 

controleren, opvolgen van retours, prijzen aanpassen, communiceren per telefoon en e-mail 
zowel intern als extern 

 
Wij bieden  

 Een flexi-job contract van 13 uur 
 een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen  
 een gevarieerde job in een dynamisch team met veel sociale contacten  
 een aangename werksfeer en een degelijke opleiding 

 
 
Interesse ?  
 
Stuur je CV en motivatiebrief naar info@dieetcentrum-ann.be 
 
Voor vragen en meer duidelijkheid omtrent deze functie kan u ook telefonisch contact opnemen met 
onze winkelverantwoordelijke Sarah Van Laere op 011 89 03 14 .  

 

 


