De Betuwse Fruitshop is op zoek naar jou!!
Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging? Vind jij het leuk om afwisselend werk te
hebben in een winkel met fruit en streekproducten en een lunchroom? Vind je het
leuk om een heerlijk kopje koffie of een broodje te maken en serveren, om praatje te
maken met klanten, een leuk cadeaupakket voor de klanten te maken? Straal je
enthousiasme uit? Ben je zelfstandig, creatief, representatief en flexibel? Ben je
zelfstandig en heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Woon je in (de omgeving van)
Geldermalsen?

Dan hebben wij een leuke baan voor jou!
De Betuwse Fruitshop is een streekwinkel en lunchroom waar fruit- en streekproducten
een centrale plaats hebben. Naast de fysieke winkel op het Marktplein in Geldermalsen
exploiteert de Betuwse Fruitshop ook twee webshops.
De Betuwse Fruitshop is op zoek naar een

allround medewerker (m/v)
voor 8-36 uur per week
We zijn op zoek naar een veelzijdig persoon voor (onder andere) onderstaande taken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het bedienen van onze gasten in de lunchroom inclusief het maken van lunchgerechten.
Het helpen van klanten, zowel consumenten als zakelijke klanten
Het bestellen van (nieuwe) producten, of het geven van bestel advies.
De leukste cadeaupakketten maken
Het verzendklaar maken van webshopbestellingen
Meedenken hoe het beter kan
Afrekenen en inpakken
De winkel er verzorgd uit laten zien
Het vullen van nieuwe voorraad in de winkel

We bieden een gezellige en informele werksfeer. Werkdagen (maandag t/m vrijdag; zaterdag optioneel) en
aantal uren per week (8-36) in onderling overleg te bepalen.
Verder bieden wij:
• Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid
• Een gezellig team om in te werken
• Altijd de lekkerste koffie tijdens werktijd
• Een marktconform salaris
• Uitzicht op vaste aanstelling
• Mogelijkheid voor cursus sociale hygiëne en BHV/EHBO.
Interesse?
Stuur dan voor 15 augustus 2020 je CV + motivatie naar info@betuwsefruitshop.nl t.a.v. Koen Poldervaart
voor meer informatie mag je altijd bellen naar 0345-525624 en vragen naar Koen of Gerard Poldervaart.

Betuwse Fruitshop
Marktplein 4
4191AC Geldermalsen
Tel: 0345-525624
www.betuwsefruitshop.nl

