Maison du Vin
Geminiweg 9, 5015 BP TILBURG
Tel. 013—584 12 10
E-mail: info@maisonduvin.nl / www.maisonduvin.nl
Vacature Parttime allround winkelmedewerker (8-16 uur per week)
Zoek je een werkgever die actief is in de leukste branche die er is en zoek je een parttime afwisselende baan?
Dan heeft Maison du Vin een leuke flexibele vacature in de wijnbranche.
Maison du Vin is onderdeel van Jean Arnaud, een familiebedrijf opgericht in 1964. Het portfolio bevat een ruim
assortiment kwaliteitswijnen uit alle windstreken van de wereld. Ter versterking en uitbreiding van ons
verkoopteam zijn wij op korte termijn op zoek naar een parttime allround winkelmedewerker met kennis van
wijn (of tenminste affiniteit).
Als parttime allround winkelmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en daarmee het
visitekaartje van de winkel. Onze klanten hechten veel waarde aan een open en persoonlijke relatie. Naast je
werk in de winkel ga je ook (webshop)bestellingen afleveren bij onze klanten. Ook kunnen wij bij jou terecht in
geval van vervanging bij vakantie of ziekte.
De werkzaamheden:





Verwerken en aflevering van (webshop)orders
Verkoop en advies in de winkel
Verkoop gerelateerde administratieve werkzaamheden
Assistentie bij evenementen, zoals bijvoorbeeld overzichtsproeverijen, feesten en partijen (in het
weekend of avonduren)

Het profiel:
Voor deze uitdagende functie zoekt Maison du Vin een ervaren, flexibel in te zetten collega voor 8-16 uur per
week. Werkdagen zijn in principe op donderdag en vrijdag, flexibiliteit hierin is gewenst in verband met de
evenementen.








MBO werk- en denkniveau
Servicegericht
Proactieve, positieve houding en doorzettingsvermogen
Als goede gesprekspartner heb je kennis van wijn
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk
In het bezit van een rijbewijs
Woonachtig in de regio Tilburg

Wat bieden wij?



Een uitdagende en dynamische parttime baan
Prima salaris en dito arbeidsvoorwaarden

Solliciteren?
Inhoudelijke vragen over de functie kun je stellen aan Diederick Swagemakers, 013 - 584 1210
Herken je jezelf in alle aspecten van deze functie? Richt dan je sollicitatie aan Anton Bongers :
Jean Arnaud Wijncom
T.a.v. de heer Anton Bongers
Orionstraat 30- 5015 BR Tilburg
T: 013 – 5841216
E: info@jeanarnaud.com
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Soort dienstverband: parttime

