
Over Louisianna 
 
Louisianna is een traiteur/cateringszaak die opgestart is in oktober door twee zussen: Louise en Anna. “Komende uit een 
kroost van zes kinderen, weten we dat de momenten aan tafel heilig zijn. Daarom willen we mensen terug aan tafel 
brengen voor een goed gesprek met gerechten die lekker, vers én makkelijk zijn. Wij maken de schotel, jij krijgt de tijd 
om gewoon te genieten.”  
 
Onze schotels zijn gemaakt om te delen. Daarom bieden we porties aan voor 2, 4 of 6 personen of een veelvoud hiervan. 
Leuk voor een gezellige avond tijdens de week, maar evengoed voor een diner met vrienden. Afwisseling van spijt doet 
eten, daarom maken we elke twee weken een nieuwe menu met het lekkerste dat het seizoen te bieden heeft. Van een 
Wereldkeuken tot klassiekers van bij ons, een Las’Anna maar dan iedere keer anders en een Plat Préféré van iemand die 
we kennen. Daarnaast maken we ook soepen, desserts, granola,…  
 
Functieomschrijving verkoper winkel Gent:  
 
Sinds oktober 2019 opende Louisianna met veel trots haar eerste winkel in Gent. Hier verwennen we onze klanten niet 
alleen met heel wat lekkers, maar ook met de beste service. Dagelijks worden de frigo’s aangevuld met verse gerechten 
en wordt de winkel een plaats waar mensen (h)eerlijke producten kunnen kopen.  
 
Ben je een enthousiaste persoon die de klanten graag verder helpt op zoek naar de ideale formule voor hun diner? Dan 
word jij misschien wel onze nieuwe collega!  
 
Activiteiten:  
 

- Frigo’s vullen met verse gerechten 
- Rekken mooi schikken 
- Producten prijzen 
- Bestellingen klaarzetten  
- Klanten bedienen 
- Creatief meedenken om de winkel te optimaliseren 

 
Profiel:  
 

- Je wil wat bijverdienen als flexijobber en je bent minstens 18 jaar 
- Je kan op vrijdag werken van 17u – 20u en op zaterdag (1 op de 2 weken) van 10u – 18u  
- Je bent een enthousiaste en sociale persoon, je kan vlot omgaan met de klanten 
- Je bent geboeid door eten  
- Je hebt oog voor orde en netheid 
- Je bent stipt, flexibel en leergierig 
- Je beschikt over een gezonde portie werklust & drive 

 
 
Ons aanbod:  
 

- Wij bieden je een leuke en afwisselende job aan waarbij je in contact komt met veel mensen.  
- Mooie bijverdienste en een aantrekkelijk uurloon 
- Werktijden op vrijdag van 17u – 20u en op zaterdag (1 op de 2 weken) van 10u – 18u  
- Je komt terecht in een start-up waarbij jij ook kan bijleren en meegroeien in ons verhaal  

 
Word jij onze nieuwe collega?  
 
Stuur ons jouw motivatiebrief en cv door naar anna@louisianna.be, tot binnenkort!  

mailto:anna@louisianna.be

