voor butcher’s store hove zoeken we een

Floor manager

voor onze speciaalzaak
Als floormanager ben je een heel belangrijke schakel voor ons bedrijf. Zo draag jij namelijk de
verantwoordelijkheid dat alles op rolletjes loopt op de werkvloer. Naast het aansturen van personeel, zal je
zelf ook meewerken binnen de winkel. Onze klanten zullen jouw expertise appreciëren!

competenties

Profiel

•

De klant verwelkomen, bedienen en adviseren
over de producten en diensten

•

We zoeken mensen met passie voor onze verse
producten

•

De winkel net en overzichtelijk houden

•

•

De staat en bewaring van bederfbare producten
controleren, producten die niet meer verkocht
kunnen worden uit de rekken halen

Je zal flexibel zijn qua uren en als onderdeel van
het team wordt er gezorgd voor een optimale
bezetting van de winkels

•

Je uren zijn opgedeeld in 5-dagen stelsel voor
38u. Werken in het weekend is geen probleem
voor jou

•

Producten inventariseren, de voorraad ordenen
en de producten uitstallen

•

De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen,
bestellingen plaatsen en leveringen controleren

Aanbod
•

Jij kan regels en afspraken nakomen, creatief
denken, nauwkeurig werken, zelfstandig werken,
omgaan met stress.

Wij bieden jou een kans om deel uit te maken
van onze Butcher’s family

•

Je komt terecht in een snelgroeiend bedrijf

Je bent commercieel ingesteld, flexibel,
contactvaardig, resultaat- en klantgericht

•

Je wordt hier marktconform voor verloond

•

Tijdens jouw middagpauze wordt er gezorgd
voor een lekkere lunch

•

•

Iets voor jou? solliciteer dan via hr@delaet-vanhaver.com

Het verhaal van Luc De Laet & Peggy Van Haver is er een van goesting, hard werken en een ferme
portie gezonde ambitie. Dankzij vele uren gezonde weekend – en vakantiewerk leerde Luc de stiel van
vleeshouwer. Wat in 1992 begon met een beenhouwerij in Hove is ondertussen uitgegroeid tot veel meer: een
groothandel, restaurants, een tweede en derde Butcher’s Store in Antwerpen en zelfs een exclusieve Butcher’s
gin. Ondertussen is De Laet & Van Haver een begrip geworden en beleveren we met onze groothandel
restaurateurs in binnen- en buitenland. Om onze groei te ondersteunen, zijn we steeds op zoek naar
gedreven mensen met een passie voor vlees. Maak jij binnenkort ook deel uit van onze Butcher’s Family?

