Vacature winkelmedewerk(st)er (ongeveer 24 uur p/week)
Zin in een leuke job bij Bakkerij Tom van Otterloo?
Wij zijn op zoek naar een ervaren winkelmedewerk(st)er (ongeveer 24 uur p/week).
Bakkerij Tom van Otterloo
Bakkerij Tom van Otterloo is de duurzame bakker van Arnhem/Rheden. Allereerst bakken wij al jaren
lekker brood en aanverwante heerlijkheden o.a. op basis van desem. Die lekkernijen verkopen we in onze
3 winkels. (De Steeg (Hoofdstraat 94) en in Arnhem (Graaf Lodewijkstraat 2, Steenstraat 81).
Wij leggen de lat hoog. Wij hebben aandacht voor onze klanten (winkel- en horecaklanten), leveren
maatwerk en zijn dienstverlenend. Wij zijn innovatief en vernieuwend in onze samenwerkingen en de
ontwikkeling van nieuwe lekkernijen. Dit jaar bestaan we 25 jaar! Wil je een goede indruk krijgen van
wie wij zijn en wat we doen dan verwijzen we je naar
https://www.facebook.com/BakkerijTomvanOtterloo en www.bakkerijtomvanotterloo.nl of bekijk dit
filmpje waarin ook ons bedrijf voorkomt https://youtu.be/Ed1StTe6Sog. Ook waren we recentelijk te zien
in het tv programma BinnensteBuiten https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/uitzendingen/27-maart-2019
Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een ervaren winkelmedewerk(st)er. Een enthousiaste, proactief en flexibel inzetbaar
collega die het leuk vindt om met mensen om te gaan en natuurlijk gek is op brood. Heb jij werkervaring
en beschik je over een proactieve houding? Ben je daarnaast ook nog vriendelijk, gastvrij, open, vertel je
graag verhalen, kun je gestructureerd en schoon werken en spreekt ons concept je aan? Dan ontmoeten we
je graag voor een kennismakingsgesprek.
De functie
Aantal uren: ongeveer 24 uur per week (beschikbaar op zaterdag)
Locatie: Graaf Lodewijkstraat 2, Steenstraat 81 in Arnhem (al kun je bij vakanties/ziekte ook in andere
filialen ingezet worden)
Beschik jij over de volgende competenties:
klantvriendelijk
commercieel
doortastend
meedenker
communicatieve persoonlijkheid
collegiaal
representatief
hoog verantwoordelijkheidsgevoel
stressbestendig
Opleidingsniveau
MBO-HBO
Interesse?
Stuur een e-mail met je CV en motivatie waarom jij de aangewezen persoon bent voor ons naar
franske@bakkerijtomvanotterloo.nl
PS
Ben je (minimaal )16 jaar en voel jij je toch aangesproken ? We zoeken ook nog zaterdagmedewerkers om
ons team te versterken! Mail naar franske@bakkerijtomvanotterloo.nl of loop binnen in een van onze
winkels en geef je gegevens door dan nemen we contact met je op.

