Vacature voor de functie van Inpakker - Verzender
(Flex jobber of student)
Over Julie’ House;
Julie’s House is gestart als een gezellig taartenhuisje in de Kraanlei 13, het
historisch centrum van Gent. Ondertussen is er een winkel in de buurt het SintPietersstation bijgekomen en is de bakkerij verhuisd naar de Eskimofabriek in de
Wiedauwkaai. Er worden elke dag verschillende soorten heerlijke en kleurrijke
taarten en cupcakes gebakken, nog steeds op artisanale wijze. Met deze dagverse
producten willen we onze klanten even laten ontsnappen aan de dagelijkse sleur
en hen een momentje van geluk bezorgen.
Functieomschrijving Inpakker / Verzender
Wij zijn zo succesvol omdat we niet alleen ontbijten serveren en heerlijke taarten en cupcakes verkopen, maar
omdat we daarbij op alle belangrijke details letten. Zoals een keurige verpakking, correcte etikettering en juiste
verzending;
Activiteiten Inpakker (m/v).
• Zodra de taarten, brownies, cakes en cupcakes gebakken zijn worden ze mooi afgewerkt en ingepakt.
• Tijdens het inpakken wordt de laatste controle uitgevoerd en worden de dozen geëtiketteerd.
• Jij staat ervoor in dat de klant de juiste taart in de juiste conditie en correct verpakt geleverd krijgt.
Wanneer moet dat gebeuren;
• Wij zoeken hiervoor mensen voor dinsdag tem zaterdag die werken tussen 16:00 en 22:00 uur.
Profiel
• Je bent minstens 18 jaar en je beschikt over een goede fysieke conditie
• Je hebt al een job maar je verdient graag nog wat bij (als Flexi). Of je bent wettelijk gepensioneerd en
wilt graag als Flexi wat extra bijverdienen. Of je bent student en je hebt nog genoeg studentenuren
• Je kunt minstens twee (of meer) dagen in de week komen werken tijdens de hogergenoemde uren
• Je bent iemand die van nature erg verzorgd is; op jezelf, je materiaal en omgeving en je werk
• Je houdt van stevig aanpakken en werkt de opdrachten waar je aan begint altijd af.
Ons aanbod
• Wij bieden je leuke bijverdienste in een prettige en stimulerende werkomgeving
Hoe solliciteren?
Stuur ons op het mailadres jobs@julieshouse.be de volgende zaken op;
• een motivatiebrief waaruit blijkt dat je de functieomschrijving goed gelezen hebt, waarom je deze job
wilt en waarom je meent dat jij de geschikte kandidaat bent
• als je student bent dan geef je meteen je nog beschikbaar aantal studentenuren op (student@work)
• je CV met o.a. de opsomming van je werkervaring (als je bijvoorbeeld al ervaring hebt in de horeca dan
vermeld je dat zeker heel duidelijk)
• een recente foto

