Sterk Staaltje Winkelpersoneel
Over ons
Sterk Staaltje / de eetwinkel is al ruim 20 jaar een begrip in de binnenstad van Amsterdam. Wat de
lekkerste eetwinkel van de stad zo uniek maakt is de variatie in het aanbod. Het assortiment heeft
de nadruk op vers, waardoor elke maaltijd, elk broodje, salade of soep anders is. De kwaliteit wordt
het jaar rond gewaarborgd door het enthousiaste personeel, wat elk product met de juiste passie
behandelt.
Over de functie
De toonbank laat zien wat voor ’n sterk staaltje aan eten onze winkel in huis heeft. Warm of koud
meenemen, onderweg opeten of bewaren voor later, alles is mogelijk. Ook de broodjes worden on
the spot voor je klaargemaakt, waardoor je net die samenstelling kunt maken, waar je blij van
wordt. Hier hebben we jouw hulp bij nodig. Als verkoopmedewerker draai je mee achter onze
heerlijke toonbank.
Je helpt onze klanten bestaande uit buurtmensen, dagjesmensen, kantoormensen en toeristen. Je
helpt met de bereiding van broodjes, verpakt de gerechten uit de toonbank naar wens van de
klant en helpt mee met de bereiding van bestellingen/catering. Geen dag is hetzelfde, je maakt
tussendoor een praatje en je bent onderdeel van een gezellig jong team. We zijn flexibel qua
werktijden waardoor de baan perfect te combineren is met je studie. Loop gerust even bij ons
binnen om een kijkje te nemen, een goed beeld te krijgen en even sfeer te proeven.
Functie eisen
Ervaring is goed, maar wij hechten meer waarden aan een goede motivatie.
Je staat open om nieuwe dingen te leren.
Je bent sociaal en klantvriendelijk
Naast doordeweeks, 1 dag in het weekend beschikbaar
Fulltime of parttime flexibel inzetbaar. Parttime gaat in goed overleg hierdoor is werken bij
Sterk Staaltje super goed te combineren met je studie.
Solliciteer door je C.V. en korte motivatie te sturen naar food@sterkstaaltje.com

