BEDIENDE PANOS STATION HASSELT

OMSCHRIJVING

Hoe ziet een werkdag eruit bij onze Panos winkel.
Bij ons is er altijd wat te doen, van klanten verwelkomen, broodjes smeren, tot aan de
kassa afrekenen en de winkel op orde houden. Moeiteloos schakel je tussen alle
verschillende werkzaamheden en heb je dus geen tijd om je te vervelen of de uren af te
tellen. Een werkdag vliegt bij ons voorbij.
Samen met je leuke collega's maken jullie er elke werkdag een feestje van.

FUNCTIE
Als verkoopsmedewerker behoren volgende taken tot jouw takenpakket:
Je bereidt belegde broodjes en zorgt ervoor dat de toog altijd mooi is aangevuld.
Je staat in voor de verkoop van onze producten en het afrekenen en behere nvan de
kassa
Je zorgt voor een uitstekende bediening van onze klanten
Je waakt over de hygiëne en kwaliteit in de winkel
Je werkt volgens een variabel uurrooster in verschillende shiften, weekendwerk is
afwisselend om de week.

PROFIEL
Je bent een commercieel talent met passie voor horeca & food.
Je hebt een eerste aantoonbare ervaring in de horeca of retail.
Je bent flexibel inzetbaar tussen 5u en 20u
Je kunt je gemakkelijk verplaatsen naar het station ook op tijdstippen dat het
openbaar vervoer nog niet operationeel is.
Je valt op door je enthousiasme, verder ben je betrouwbaar en altijd stipt.
Kennis van de HACCP-normen is een plus.
;

AANBOD
In ruil voor jouw enthousiasme en inzet kan je rekenen op tal van voordelen:
Je maakt deel uit van een grote speler met familiale sfeer.
Een veelzijdige creatieve job in een stabiele internationale omgeving.
Aangepaste opleidingen op de werkvloer en doorgroeimogelijkheden.
Aantrekkelijke salaris met tal van extralegale voordelen
Last but not least kan je rekenen op toffe collega's

INTERESSE OF MEER INFO?
Stuur jouw C.V. en motivatiebrief naar: jobs@ssp-be.com of bel 09 363 80 73

