
Verkoopmedewerk(st)ers gezocht 

Wie zijn wij 

Als fulltime, parttime verkoop medewerker of zaterdag hulp ga je aan het werk in onze slagerij in Reeuwijk. Ons 

bedrijf is al sinds 1972 gevestigd in winkelcentrum Miereakker en we hebben 5 jaar geleden  een mooie nieuwe 

winkel betrokken waar de klanten ons goed weten te vinden. 

Wij zijn een echt familie bedrijf en alle klanten, vaste en nieuwe klanten maar ook toeristen van het nabij gelegen 

Landal park worden geholpen zoals we dat al jaren doen. De klant staat voorop en wordt netjes geholpen zoals we 

dat allemaal zouden willen.. 

Wat ga je doen. 

Als fulltime, parttime  of zaterdag medewerker ga je mee werken in onze slagerij, je staat achter de toonbank waar 

je onder andere klanten gaat helpen, vleeswaren snijden, bestellingen klaar maken, vlug klaar producten maken. 

Ook help je aan het einde van  de dag met het schoonmaken van de winkel. 

Naast alle werkzaamheden zorg je ervoor dat klanten optimaal worden geholpen en dat ze zeker de volgende keer  

weer terug komen. 

Werktijden 

De winkel is geopend op maandag van 13.00 - 18.00  op dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 – 18.00 en op zaterdag 

van 8.00 – 16.00. 

Omdat na sluiting de winkel ook opgeruimd en schoongemaakt moet worden werk je altijd minimaal een half uur 

langer door en op zaterdag is dat al snel anderhalf uur. 

Belangrijk is dat je op zaterdag beschikbaar bent. Ook zou het fijn zijn als je rond de feestdagen en in vakantie 

periodes extra kan werken. 

Wat wij bieden: 

• Een salaris conform het cao slagersbedrijf 

• Een leuke fulltime of parttime baan voor 9 – 38 uur per week 

• Werken bij een familie bedrijf en met elkaar hart voor de zaak hebben. 

Wat vragen wij: 

• Er is geen minimale opleiding vereist. 

• Heb je ervaring? Dat is super fijn maar het is geen eis. 

• Je bent flexibel en op zaterdag beschikbaar 

Solliciteren. 

Ben jij de perfecte kandidaat voor een van deze vacatures en voldoe je aan de eisen, laat het ons dan weten door te 

mailen naar vanmeurscorina@outlook.com. Kom langs in de winkel of bel naar 0182 394195 en vraag naar Erwin, 

Ferry, Mandy of Corina.  

 

Extra informatie: 

Opleidingsniveau,  middelbare school, MBO 

Plaats    Reeuwijk 

Werkuren per week 9 – 38 

Dienstverbanden fulltime of parttime (overdag) 

Verantwoordelijk voor het netjes helpen van klanten, klaarmaken van bestellingen en produceren van 

vlugklaar producten. 
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