VACATURE

HÉ! BEN JIJ
WIE WE ZOEKEN?
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE COLLEGA...

VERKOOPMEDEWERKER (M/V)
... MET PASSIE VOOR RETAIL EN…..FRISDRANK :)

Ben jij de winkelmedewerker (voor onze locatie in Helmond) waar wij naar op zoek zijn?
Als verkoopmedewerker bij Family Discounter draai je mee in onze winkel in Helmond. Je heet klanten
welkom bij binnenkomst, maakt spontaan een praatje, beantwoordt vragen en wijst mensen naar de
juiste producten. Daarnaast zorg je dat de winkel op orde is: Leveringen uitpakken, voorraden
checken, bestellingen plaatsen, producten aanvullen, kassa draaien en ervoor zorgen dat de juiste
promomaterialen gepresenteerd worden. Een opgeruimd magazijn en winkel horen daar natuurlijk ook
bij! Daarnaast help je klanten met het inladen van de producten in de auto, wanneer gewenst. Zo zorg
je ervoor dat iedere klant met een volle (steek)kar en met een brede glimlach de winkel weer
uitloopt.
Wij zoeken een collega die
Ervaring heeft als winkelmedewerker of affiniteit heeft met het verkoopvak
Minimaal 4 dagen per week beschikbaar is
De Nederlandse taal spreekt en anders de Engelse taal
Zelfstandig werkt en zijn/haar verantwoordelijkheid pakt
Graag wil meedenken met de organisatie
Woonachtig is in de omgeving van Helmond
Bij voorkeur ook in het bezit is van een rijbewijs (pre).
Dit bieden wij jou
De vacature is op basis 4 of 5 dagen (tussen de 32-40 uur) en de arbeidsvoorwaarden willen wij
afstemmen op jouw persoonlijke omstandigheden. Als verkoopmedewerker heb je een grote mate van
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf. Je zult
werkzaam zijn in onze winkel in Helmond. We werken daarnaast in kleine teams met korte lijnen en
een no-nonsense werksfeer waar samenwerking centraal staat. Je salaris is conform CAO en
afhankelijk van leeftijd en ervaring. Je zal starten met een tijdelijk contract dat kan uitgroeien tot
een vast contract.
Hier kom je te werken
Familydiscounter is een food en non-food lowbudget winkelketen voor prijsbewuste gezinnen en
ondernemers. Family Discounter heeft momenteel 8 winkels in Noord-Brabant, met een magazijn in
Helmond. We zijn gespecialiseerd in het internationaal opkopen van producten waardoor we optimaal
gebruik kunnen maken van de vrije markthandel en daardoor producten goedkoop kunnen aanbieden
en een uniek assortiment kunnen voeren. Van een breed aanbod van A-merk-frisdranken tot aan
wasmiddelen: bij Familydiscounter kunnen onze klanten veel voor weinig krijgen!
Interesse?
Ben jij de verkoopmedewerker waar wij naar op zoek zijn? Wil jij deel uitmaken van een jong,
startend bedrijf binnen een enthousiast en dynamisch team? Solliciteer dan direct! Stuur je
sollicitatie met CV naar Jan: info@familydiscounter.nl of naar; Family Discounter Europaweg 101
5707 CL Helmond.

