zkt DEELTIJDSE
WINKELVERANTWOORDELIJKE
Jobinhoud

• Je staat samen met je collega’s in voor het
goede verloop in de winkel:
kassa bemannen, klaarzetten, opruimen en
schoonmaken van de winkel, aanvullen van
de producten.
• Je volgt de voorraad op, stelt tekorten vast,
plaatst productbestellingen en zorgt voor de
juiste prijszetting.
• Je verzorgt de administratieve en
boekhoudkundige opvolging (uurroosters,
aankoop materiaal, nakijken facturen...) van
de winkel en bezorgt de nodige info voor
verdere opvolging aan jouw collega’s en
externe diensten/leveranciers.
• Je informeert klanten over de producten
waaronder verschillende soorten groenten en
fruit, over hun herkomst en hun gebruik.
• In afspraak met je collega’s sta je in voor
interne en externe communicatie via o.a.
social media en presentatie van de producten
in de winkel.
• Je bouwt mee aan de zichtbaarheid en het
verhaal van Boerkoos
• Je volgt initiatieven van derden op die tot
doel hebben lokale en bio(dynamische)
landbouw en korte keten te bevorderen.
• Je neemt deel aan teamvergaderingen.

Profiel

• Zelfstandig en creatief kunnen
ondernemen
• Nauwgezet en zin voor orde
• Oog voor kwaliteit van groenten en
fruit, kennis van de producten en hun
bereiding
• Contactvaardig en communicatief
naar klanten en medewerkers, vlot in
gesprek kunnen gaan met de klanten
• Vertrouwd met economisch denken
(correcte prijszetting, rendabele
uitbating, afstemmen van
bestellingen, omgaan met
overschotten)
Boerkoos BV - Rijksweg 32, Maarkedal
055 38 68 28 - info@boerkoos.be
WWW.BOERKOOS.BE

• Goed in team kunnen samenwerken
• Kennis van kwalitatieve voeding.
• Kennis van lokale en biologische
landbouw of boerderij-ervaring is
een meerwaarde
• Geen specifieke studieverreisten
• Een goede fysieke conditie
• In de buurt wonen is een pluspunt

Aanbod
• Snelle indiensttreding
• Loon volgens barema - PC 201
• Contract onbepaalde duur van 24u/week.
Je werkt 3 tot 4 dagen per week (in
overleg te bepalen), en afwisselend
op zaterdag of zondagvoormiddag
• Plaats tewerkstelling:
Rijksweg 32, 9681 Nukerke
• Je komt terecht in een toffe
werkomgeving en in een uniek
winkelconcept

Ben jij de geschikte kandidaat?
Bezorg jouw motivatiebrief en CV via
mail naar info@boerkoos.be.

Voor meer info contacteer je
Dominique Poppe via 0495 18 20 09.

BOERKOOS is een
superboerenmarkt op de
N60 in Nukerke, Maarkedal.
We verkopen onder meer kwaliteitsvolle
lokale en bio(dynamische) groenten en
fruit van lokale boeren aan eerlijke prijzen,
aangevuld met biologische/fairtrade
producten van boeren uit het zuiden.
We bouwen aan een rechtstreekse band
tussen consument en producent en
brengen het verhaal van de boerderijen bij
de klanten.

