Vegabond, opgericht in 2014, is één van de eerste veganistische bedrijven in Nederland en is sindsdien
uitgegroeid tot een bekende speciaalzaak, deli en cateraar. Wij vinden de wereld net een beetje mooier
met een plantaardige levensstijl en laten dat graag op een positieve manier zien. Om ons in deze missie
te ondersteunen, zijn we momenteel op zoek naar een:

SHIFT LEADER

(parttime, 32 uur p/w)

We zijn per direct op zoek naar een nieuwe shiftleader voor onze store/deli in Amsterdam.

DE FUNCTIE

Als shiftleader ben jij de verantwoordelijke op het moment dat de manager niet aanwezig is.
Je zorgt ervoor dat de zaak er netjes uitziet, de klantenservice top is en de medewerker(s)
met wie je werkt productief bezig blijven. Verder ondersteun je de manager met lichte
administratieve taken en het doen van simpele bestellingen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
-

serveren van koffie, taart, ontbijt- en lunchgerechten
verkopen van vegan levensmiddelen en lifestyle producten
zelfstandig openen of afsluiten (werktijd tot max 20:30)
doen van enkele bestellingen, onderhouden van contact met leveranciers
updaten van ons keukenteam zodat onze counters altijd vol staan
aansturen van verkoopmedewerkers tijdens jouw shifts
uitvoeren van kleine administratieve werkzaamheden

DE PERSOON DIE WE ZOEKEN:
-

spreekt goed Nederlands en Engels
is organisatorisch sterk en weet van aanpakken
heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel
heeft minimaal 2 jaar werkervaring binnen food-retail of horeca
zorgt voor een uitstekende service en klantenbinding
is bij voorkeur vegan en heeft kennis van (vegan) voedsel(bereiding) en producten
is woonachtig in Amsterdam en bereid 1 dag in het weekend te werken

WAT KUN JE VERWACHTEN?
-

de kans om bij te dragen aan een stukje wereldverbetering ;-)
een 100% vegan werkomgeving in het gezellige Amsterdam Oud-West
interessante personeelskortingen en regelmatig leuke extraatjes
een contract met vaste uren, 25 vakantiedagen en pensioen
salarisindicatie: € 1850 - € 2100 bruto p/m (op basis van 38u) + 8% vakantietoeslag

Interesse? Mail je CV en motivatie naar info@vegabond.nl t.a.v. Zippora Haitsma.

