Biologisch-dynamisch bedrijf
VOF Schrijver-Kollewijn
Rijperweg 16a
1744 HK Sint Maarten
+31(0)224-563535

Zin om de handen uit de mouwen steken voor een duurzame wereld? Geen files, voldoende beweging
en de wind in de haren? Twijfel niet langer, wij zoeken collega’s!
Winkelmedewerker (24 – 32 uur)
We zijn een bedrijf met een heldere basis: een kloppende relatie tussen landschouw, natuur en mens.
Dit doen wij nu al bijna vijftig jaar. Kernbegrippen hierin zijn ruimte, rust, regionaal en ‘rond’
(kringloop).
We hebben een kas met prachtige blad- en vruchtgewassen en 75 hectare akker- en tuinbouw waar
zo’n veertig verschillende soorten groenten, kruiden, aardappelen en graan worden geteeld. Onze
groenten gaan naar bio-groothandels én naar onze eigen winkel.
Ons winkelteam bestaat uit 3 medewerkers en een kleine flexibele schil aan scholieren. Er heerst een
sterk verantwoordelijkheidsgevoel en er zijn volop ambities. De sfeer is verder ontspannen en
laagdrempelig.
Omschrijving van de functie
Voor de winkel zoeken wij een collega die bovenal een kei is in het contact met klanten. Wij hechten
groot belang aan onze trouwe klantenbasis van mensen uit de regio en zien met veel plezier ook dat
steeds meer nieuwe klanten kiezen voor onze winkel.
Wij zoeken een doorpakker, iemand die geen moeite heeft met schakelen tussen allerlei
werkzaamheden tegelijk en niet onbelangrijk: met spierballen. Dit laatste is echt nodig omdat er door
de dag heen veel getild wordt. Denk aan het aanvullen van kisten met kolen of aardappels en het
helpen van klanten met zware boodschappen.
Je profiel:
-

Je bent min. MBO geschoold, bent servicegericht en hebt ervaring met werken in een winkel
Samenwerken gaat je goed af, net als het dragen van een (deel)verantwoordelijkheid
Je hebt affiniteit met groenten en gezonde voeding
Leergierigheid en flexibiliteit zijn op jou van toepassing

Wat mag je van ons verwachten
Wij bieden een mooie functie in een solide bedrijf. Elke dag is anders! Flexibiliteit, diversiteit en
kwaliteit, in de brede zin van het woord, zijn kenmerkend voor ons processen. Wij bieden een salaris
dat in overeenstemming is met opleidingsniveau, ervaring en wat in lijn ligt met de algemeen
geldende salarissen in de agrarische sector. Je hebt een ruime mogelijkheid je verder te ontwikkelen
en de lijnen zijn kort. Na een proeftijd als oproepkracht gaat je een dienstverband aan met V.O.F.
Schrijver-Kollewijn.
Informatie en sollicitatie:
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het terrein van De Lepelaar. Benieuwd naar deze functie of
ons bedrijf? Mail je CV en motivatie naar winkel@delepelaar.com of bel naar +31(0)224 563535.
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