Wat zoeken wij?

[Titel van zijbalk]

Een goedlachse winkelbediende voor onze delicatessenzaak. Wij
verkopen kazen, charcuterie, antipasti, salades, vers vlees en
traiteurgerechten. De lekkerste kazen van Europa rijpen verder in
onze eigen rijpingskamer. Italiaanse en Spaanse delicatessen
liggen te wachten om door u te worden versneden.

Wat vind je leuk om te doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je neemt de bestellingen klaar voor onze klanten. Het vlees
en de kaas snij jij à la minute. Mag het wat dikker of wat
dunner gesneden zijn? Jij kan het allemaal!
Een lekker stukje varkens- of rundsvlees verpak je met de
grootste zorg.
De salades en traiteurgerechten doe je in een potje en
weeg je op de weegschaal. Jouw smaakadvies geef je er
gratis en voor niets bij!
Omdat we alles vers maken, help jij bij drukte af en toe mee
in het atelier.
Je hebt het nodige sociale contact met onze klanten. Af en
toe eens een gezellig babbeltje? Feel free!
Je controleert ook onze gerechten, kazen en charcuterie op
de houdbaarheid.
Spontaan en met plezier zorg jij steeds voor een gevulde
toonbank.
Alles netjes proper maken, tussendoor en op het einde van
de dag, doe jij met de glimlach.
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Last but not least, bij ons mag je ook jouw creatieve geest de vrije
loop laten gaan. Heb je een idee voor een nieuwe salade of
traiteurgerecht, of de schikking van de toonbank aanpassen? Wij
horen het graag.

info@tschotelken.be

Welke uurregeling kan je verwachten?
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We opteren voor een 40 uren werkweek waardoor je 1 zaterdag per
maand vrij bent. Je bent vrij op zondag en maandag, de
woensdagnamiddag ben je vrij vanaf 14u. Feestdagen laten we je
uiteraard ook thuis bij je familie. Samen bekijken we de beste
uurregeling voor beide partijen.

Wat bieden wij u aan?
•
•
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een tof team met familiale sfeer.
De paashaas, de Sint en nieuwjaar gaan bij ons niet
onopgemerkt voorbij! Verwacht je aan een leuk extraatje
die dagen.
Een mooi loon dat meegroeit met je inzet en ervaring.
Bijkomend heb je recht op ecocheques.
Je werkt in een volledig vernieuwde omgeving.
Honger en dorst is bij ons onbekend!
Echte foodlovers kunnen zich bij ons helemaal uitleven.

Hopelijk laat je deze unieke kans niet aan u voorbij gaan
en word JIJ onze toffe collega!!
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