VACATURE WINKELMEDEWERKER
Voor de Moestuinwinkel zijn we op zoek naar een medewerker!
Per direct zoeken wij een medewerker voor in onze Moestuinwinkel, voor 20-24 uur per week.
In het kort:
Functie:
Standplaats:

Medewerker Moestuinwinkel
Winkel, maar kan ook worden ingezet in de bediening
van het lunchcafe
Uren:
20-24 uur gemiddeld. Dinsdag, donderdag, vrijdag en om de
week op zaterdag
Geeft vakinhoudelijke begeleiding aan: Deelnemers en stagiaires
Krijgt begeleiding van:
Chef bediening en bedrijfsleider
De Moestuin
De Moestuin is een snel groeiende Sociale onderneming die bestaat uit een biologische Tuinderij met
Moestuinwinkel, Lunchcafé en feest- en vergaderlocatie de Oranjerie. Wij zijn een sociaal en
publieksgericht bedrijf en bieden sociale activering, arbeidsmatige activering, participatie en reintegratie aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek en/of
mensen met een achtergrond in de verslavingszorg.
De onderneming is voor haar bestaan voor het grootste deel afhankelijk van commerciële inkomsten
uit de bedrijfsvoering. Daarnaast komt een klein deel uit vergoedingen voor de mensen die hier
werken in trajecten. De Moestuin is een bijzondere plek waarbij de deelnemers meewerken in één van
de verschillende onderdelen van het bedrijf.
In de Moestuinwinkel verkopen we de verse groenten en fruit uit de tuin. Dit vullen we aan met
groenten die we niet zelf hebben en een assortiment droogwaren. Ook verkopen we eigen gemaakte
jams, chutney’s en bijvoorbeeld zuivel van de Hondspol. De winkel is 6 dagen per week geopend.
Wij zoeken:
Een collega die verantwoordelijk is voor het bevoorraden, verzorgen en bijhouden van de
Moestuinwinkel met als resultaat een mooie, aantrekkelijke en represensatieve Moestuinwinkel.
Gedurende de dag ben je hier mee bezig en help je klanten met afrekenen. Tijdens het werk kan je
deelnemers en/of stagiaires vakinhoudeijk aansturen voor specifieke winkelwerkzaamheden.
Daarnaast spring je in rustige momenten bij in de bediening en schoonmaak van het Lunchcafe en zijn
er in de winter als het rustiger is andere klussen te doen. Het is fijn als je handig bent met klussen /
kleine reparaties en onderhoud.
Wij bieden:
We bieden een prachtige, sociale, groene en dynamische werkplek op een prachtige tuin aan de rand
van de stad. Salaris is volgens de Horeca CAO in schaal 4.
Heb je interesse?
Mail dan je motivatie en C.V. naar mirjam@moestuinutrecht.nl

Uitgebreide taakomschrijving
Taak
Verkoopondersteuning

Verkoop
en afrekening

Omschrijving
Zorgen voor een correcte presentatie van artikelen,
prijzen e.d. en het voor klanten aantrekkelijk houden
van het verkooppunt.
Zorgen voor voldoende voorraad in de voorgeschreven
presentatie, bijvullen en spiegelen van schappen.
Onvangen van aangeleverde goederen en deze opslaan
op de daarvoor aangewezen plaats.
Uitpakken en prijzen van artikelen
Het opmaken van bestellingen, uitwerken van reclame
acties en het inrichten van productuistallingen.
Opnemen van bestellingen en beantwoorden van
vragen van klanten.
Bewegen van klanten tot aanvullende aankopen.
Aanslaan van codes of bedrag en/of scannen van
voorverpakte artikelen
Afrekenen van eindbedrag
Afsluiten van de kassa aan het einde van de dag

Opruim en
Opruimen en schoonmaken van werk-, opslagruimte
schoonmaaken verkooppunt.
werkzaamheden Ondersteunen in schoonmaak overige ruimtes:
personeelstoiletten, horecakantine, expeditie,
groentenkoelcel, voorraadkast.

Facilitair

Vakinhoudelijke
begeleiding

Ontvangst en inruimen bestellingen winkel en horeca
Bijhouden, verzamelen en klaarzetten van fust
Schoonmaak ondersteuning Lunchcafe gastenruimters
en personeelsruimtes, klein onderhoud en reparaties.
Deelnemers en/of stagiaires aansturen in hun
werkzaamheden (bijvullen/kassa/schoonmaken).
Aanspreekpunt zijn en zorgen voor een goede
dagstructuur.

Resultaat
Juist opgeslagen
goederen
Tijdig gevulde
schappen/vitrines
Conform
voorschriften,
werkmethoden,
HACCP en
presentatie).
Klanttevredenheid
Snelheid service
Wijze van
benadering
Uitstraling winkel
Correcte afrekening
Conform instructie
werkmethoden
Schoon en
opgeruimd
verkooppunt
Conform
voorschriften (o.m
instructie,
werkmethoden,
HACCP en
presentatie).
Juiste opslag en
verwerking van
bestellingen.
Overzicht en
duidelijkheid voor
deelnemers en
stagiaires.

