
08/02/2021
Jobstudent winkelbediende (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: VDAB 59053084

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement de la personne

Durée du contrat : du 10/07/2021 au 15/08/2021

Secteur d'activité : Exploitation de terrains de camping

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Je zult gaan werken voor een campingwinkel in de
Ardennen. Met ons grote assortiment verwelkomen we
dagelijks vele gasten. Een leuke baan met veel
verantwoording en veel contact met gasten. Kassa
werkzaamheden, vakken vullen, de winkel netjes en schoon
houden, een leuke sfeer creëren behoren onder andere tot
je nieuwe werkzaamheden. Ga jij deze zomer in onze winkel
knallen? Wacht dan niet langer, solliciteer en kom bij ons
werken in de Ardennen.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Vendeur en équipement de la personne

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

Description libre : • Betalingen ontvangen

• De verkoopruimte en de producten in de afdeling
onderhouden en schoonmaken

• Goederen en producten ontvangen

De levering controleren

• De temperatuur van koelkasten en koelruimtes controleren

• De klant verwelkomen

De wensen vaststellen en adviseren over de producten en
diensten
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• De staat en bewaring van bederfbare producten
controleren

Producten die niet meer verkocht kunnen worden uit de
rekken halen

• Producten in voorraad verpakken en etiketteren of de
verpakking en etikettering controleren

• Producten naar een afdeling brengen

Producten op rekken of schappen plaatsenFunctie-eisen

• Kassa ervaring is een grote plus

• Representatief

• Vrolijk & enthousiast

• Gast vriendelijk

• Flexibel Werkzaamheden

• Kassa werkzaamheden

• Vakken vullen

• Het netjes schoonhouden en maken van de winkel

• Een goede sfeer creëren

• Meedenken voor promoties en aanbiedingen

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Salaire : Verblijf op de campingEen prachtige werkomgevingGoede
werksfeer in een leuk en jong teamEen aantrekkelijk
salarisGoede begeleidingGenoeg vrije tijd om te genieten
van de omgeving

Contact

Nom de la personne : Coralie Maene

E-mail : coralie@campingbenelux.be
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