
 

WERFT AAN 

ENTHOUSIASTE VERKOOPMEDEWERKER WINKEL 

WIE ZIJN WIJ? 
Wij zijn een familiale slagerij die uitgegroeid is tot een versmarkt, waar versheid en passie voor ons product centraal 

staan. We bieden kwaliteit, variatie en gaan zoveel mogelijk voor lokale samenwerkingen. We werken met een 40- 

tal vaste medewerkers die graag dat ietsje meer van zichzelf geven. Onze nieuwe winkel straalt onze waarden nu 

helemaal uit en samen met jou willen we dit verder uitbouwen. 

WORD JIJ ONZE AMBASSADEUR? 
Als verkoopmedewerker bedien je onze klanten dagelijks enthousiast en met een lach. Je luistert naar hun wensen 

en adviseert hen over ons aanbod vers vlees, charcuterie, kaas, groenten & fruit, salades, traiteurmaaltijden,… met 

jouw productkennis. Wij gaan voor beleving. Je beschikt over de nodige uitstraling en hebt een passie om mensen te 

bedienen en producten op een commerciële en klantvriendelijke manier te presenteren. Je werkt in een team en je 

bent trots op wat jullie samen bereiken. Onze acties delen op sociale media en met onze klanten is lief. 

We starten de dag ’s morgens met de winkel te vullen en de producten op hun plaats te schikken. Op het einde van de werkdag 

sta je samen met je collega’s in voor het opruimen van de winkel. Daarnaast zorg je dat de winkel er steeds verzorgd bij ligt. Je 

helpt je collega’s waar nodig. Je vult de rekken en toonbanken aan en je bent steeds in de weer om alles netjes te houden. 

Daarbij heb je aandacht voor de gangbare en voorgeschreven HACCP regels. 

WE WANT YOU! 

 Je hebt relevante ervaring als verkoopmedewerker in een beenhouwerij/winkel met verse producten of in een 
horeca-omgeving waarbij je klanten op een vlotte manier bedient of in de keuken aan de slag kan 

 Je bent enthousiast, gemotiveerd en altijd (klant)vriendelijk 

 Je hebt een commerciële en professionele instelling 

 Je hebt een hands-on mentaliteit, een ondernemend persoon 

 Je bent sociaal en toegankelijk 

 Je bent een teamplayer en kan contactvaardig omgaan met je collega’s 

 Je weet van aanpakken, inpakken én uitpakken. Je neemt initiatief en denkt proactief. 

 Je bent gedreven en hebt een passie voor het product. Wil je toch nog wat meer productkennis onder de knie 
krijgen? Dan zorgen wij voor een opleiding. 

 Je hebt geen nine-to-five mentaliteit 

 Je hebt verantwoordelijkheidszin 

 Je kan werken met druk en je bent stressbestendig 

 Orde, netheid en kwaliteit draag je hoog in het vaandel, van slordigheid krijg je de kriebels 

HIERVOOR DOE JE HET! 

 Jouw werkregime: vast contract, 38 uren werkweek, 5 dagen per week, steeds op zaterdag 

 Deze job omvat een gevarieerd takenpakket met heel wat mogelijkheden om bij te leren en waarbij je jouw 
sterke punten in de verf kan zetten. Een uitdagende job met afwisseling en verantwoordelijkheid. 

 Je komt terecht in een tof, boeiend en dynamisch team, waar de familiale werksfeer sterk uitgesproken is. 

 Wij voorzien een opleiding on-the-job, zodat je van een ervaren collega de kneepjes van het vak kan leren. 

 En dit voor een goede marktconforme verdienste 

INTERESSE? 
Mail je CV en motivatiebrief naar bram@delva.info 


