Afdelingsverantwoordelijke
Voor de AD Delhaize te Nederename zijn wij op zoek naar een verantwoordelijke voor de wijnafdeling.
Ben je gedreven en gemotiveerd? Zoek je een job dicht bij huis? Heb je een hart voor voeding? Werk je
graag in een team waar we respect hebben voor elkaar en het beste in elkaar trachten naar boven te
halen?
Stel je dan zeker voor!

Jouw taken
** Aanvullen en presenteren van wijnen en sterke dranken
** Je geeft tips en advies aan de klanten
** Je werkt commerciële acties uit
** Je plaatst bestellingen en volgt de voorraad op
** Je bent multi-inzetbaar en je springt elders in de winkel in wanneer nodig
** Je zal af en toe instaan voor de kassa

Profiel
Jouw profiel:
** Je komt terecht in een dynamische en warme groep
** Je bent goedlachs, hartelijk en positief en hebt een passie voor onze producten
** Je houd van afwisseling
** Je staat open voor verandering en wil jezelf altijd verder ontwikkelen
** Je neem initiatief en verantwoordelijkheid
** Je bent flexibel en bent bereid om in het weekend te werken
** Je kan zowel zelfstandig als in team werken
** Je hebt een passie voor wijnen en sterke dranken
** Je hebt kennis van wijn- en sterke dranken (retail of horeca)

Aanbod
Je komt terecht in een stabiel familiaal bedrijf met een rijke geschiedenis dat deel uitmaakt van de
ijzersterke Ahold groep. Een familiaal bedrijf in volle expansie dat op zoek is naar mensen met een
hands-on mentaliteit. Duurzaam ondernemen, innoveren en bouwen aan een gezonde levensstijl staan bij
ons voorop!
** Een flexibele job die je goed kan combineren met je privéleven
** Ruimte om door te groeien
** Na een positieve interimperiode, maak je kans op een vast contract van 30 tot 36,5 uren per week
Heb je interesse in deze boeiende en uitdagende job?
Solliciteer snel online! Neem contact op met Kimberly.vcz@ad-nederename.be

