Vacature voor Zaal- & verkoopmedewerk(st)er Kraanlei (Flexijob)
Over Julie’ 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 Verkoopmedewerk(st)er - student(e):
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 tot bijdragen, als versterking van
ons enthousiast en professioneel team.
Activiteiten:
• Meehelpen om ’s morgens de winkel in te richten en ervoor zorgen dat alles klaar staat
• Opnemen van bestellingen van klanten in de zaal of achter onze taartentoog
• De klanten helpen bij het plaatsen van een bestelling
• Klanten bedienen in onze zaal en op het terras
• Bestellingen afrekenen aan de kassa
• Klaarmaken van de verschillende koude en warme dranken (na interne opleiding)
• Tafels afruimen en ervoor zorgen dat zaal en terras op elk moment ordelijk en uitnodigend zijn
• Aan het einde van de dag de winkel opruimen en voorbereiden voor de volgende dag

Profiel:
• Je bent minstens 18 jaar en je mag werken onder het statuut van flexijob
(https://www.vlaanderen.be/flexi-job)
• Je beschikt over een goede fysieke conditie (je moet vaak met een vol dienblad de trappen op en af)
• Je hebt reeds ervaring in de horeca, minstens 1 jaar.
• Je kan een volledige, vaste dag in de week werken. Je bent flexibel inzake je planning als dat nodig is
• Je bent minstens nog een jaar beschikbaar
• Je hebt tijdens je werkzaamheden voortdurend aandacht voor je klanten en hun wensen en noden. Een
glimlach kost je geen moeite.
• Je loopt nooit met lege handen rond, want je ziet altijd iets dat moet worden opgeruimd of opgediend
• Je kunt goed omgaan met stress bij een plotse overrompeling van klanten of indien er praktische zaken
verkeerd lopen. Je overziet de situatie, zet een tandje bij en handelt adequaat en uiterlijk rustig
• Je bent een team player en een aanwinst voor onze ploeg
• Je communiceert respectvol en tegelijk duidelijk en open, zowel naar de klanten toe als naar je
teamgenoten en leidinggevenden
Ons aanbod:
• Wij bieden je een heel leuke, afwisselende en uitdagende job in een heel plezierige werkomgeving waarin
ook jouw ideeën en suggesties welkom zijn
• Je geeft via ons personeelsplanningsysteem Strobo je beschikbaarheden voor de komende maanden op
en de verantwoordelijke zal je in functie daarvan inplannen.
Hoe solliciteren?
Stuur ons op het mailadres jobs@julieshouse.be de volgende drie 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
• je cv met o.a. de opsomming van je studies tot nu toe en je werkervaring (als je bijvoorbeeld al ervaring
hebt in de horeca dan vermeld je dat zeker heel duidelijk)
• een recente foto

