Vacature voor Bezorg(st)er / Chauffeur
Flexijobber, gepensioneerde of Student
Over Julie’s House:
Julie’s House is gestart als een gezellig taarten- en koffiehuisje aan de Kraanlei in Gent.
Ondertussen is er ook een winkel in de Koningin Elisabethlaan en is onze artisanaal Atelier
verhuisd naar de Wiedauwkaai. We groeien gestaag, maar onze slogan luidt nog steeds
“Baked with love, served with joy”. Met onze dagverse zoetigheden willen we onze klanten
even laten ontsnappen aan de dagelijkse sleur en een momentje van geluk bezorgen.
Functieomschrijving Bezorg(st)er / Chauffeur:
Wij zijn zo succesvol omdat we naast “Baked with love” ook het “Served with joy” werkelijk beleven en op elk moment willen
uitstralen. En daar kan jij in deze functie in heel belangrijke mate toe bijdragen met je tijdige en zeer verzorgde leveringen.
Activiteiten:
• De bestellingen controleren en in de auto laden
• De bestellingen rondbrengen in grote delen van Vlaanderen
• Op professionele wijze en met een grote glimlach de producten overhandigen
• Basisonderhoud van het voertuig
• Invullen van het controledocument van het voertuig voor vertrek
• Ophalen van bestellingen bij leveranciers
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent min. 21 jaar oud en bent in het bezit van rijbewijs B en je bent een prima chauffeur
Je hebt het statuut van flexijobber (je was de laatste 3 kwartalen min. 4/5 aan het werk OF je bent reeds
2 kwartalen (volledig) gepensioneerd of je bent student met voldoende beschikbare momenten
Je bent klantgericht en communiceert vriendelijk met de klanten in het Nederlands
Je beschikt over een goede fysieke conditie en kan vroeg en vlot je bed uit
Je bent flexibel en weet dat je pas klaar bent als alles geleverd is
Je bent heel stipt en verzorgd
Je bent een veilige en vlotte chauffeur

Ons aanbod:
• Wij bieden je een afwisselende en uitdagende job waarin je in hoge mate zelfstandig functioneert
• Je werkt twee tot drie dagen per week.
Hoe solliciteren?
Stuur ons op het mailadres jobs@julieshouse.be de volgende drie zaken op:
• een duidelijke motivatie waarom je deze job wilt en meent de geschikte kandidaat te zijn
• je cv met o.a. de opsomming van je studies en werkervaring
• een recente foto

