Vacature Verantwoordelijke avondploeg Inpak
en voorbereiding (voltijds dienstverband –
vierdaagse werkweek)
Over Julie’ House:

Julie’s House is gestart als een gezellig taartenhuisje in de
Kraanlei 13, het historisch centrum van Gent. Maar
ondertussen is er ook een winkel in de Koningin Elisabethlaan aan het Sint-Pietersstation en is ons
artisanaal atelier verhuisd naar de Eskimofabriek in de Wiedauwkaai. We groeien en evolueren, maar
onze slogan luidt nog steeds “Baked with love, served with joy”. Er worden elke dag verschillende
soorten heerlijke en kleurrijke taarten en cupcakes gebakken, nog steeds op artisanale wijze. Met deze
dagverse zoetigheden willen we onze klanten even laten ontsnappen aan de dagelijkse sleur en hen een
momentje van geluk bezorgen.
Functieomschrijving Verantwoordelijke inpakploeg en voorbereider MEP:
Het succes van onze zaak danken wij natuurlijk in belangrijke mate aan ons ruim assortiment heerlijke en mooie
taarten en cupcakes. Gemaakt met topingrediënten, liefde en veel gedrevenheid. “Baked with love” weet je wel.
Als leidinggevend van de avondploeg waar alles wordt ingepakt en verzonden kan jij een belangrijke rol spelen
in de verdere groei van Julie’s House!
Activiteiten:
Tegen het eind van elke productie dag, dus ergens rond 15:00 uur worden de taarten ontvormd en klaargemaakt
om ingepakt en verzonden te worden. En dan begint het, labels en documenten printen, alles sorteren en netjes,
stevig, correct en mooi inpakken en klaarmaken voor onze winkels, afhaalpunten en chauffeurs.
Tegelijkertijd worden er ’s avonds voorbereidingen gedaan voor de productie van volgende dag Mise en Place
oftewel MEP noemen we dat. En als dat allemaal klaar is moet de werkplek weer keurig, proper en hygiënisch
achtergelaten worden.
Dat alles weet jij op de beste mogelijke manier te organiseren en te begeleiden.
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent volwassen, met een mature en tegelijkertijd flexibele geest
Je hoeft geen patissier te zijn, maar hebt duidelijk wel iets met gebak
Je hebt leidinggevende ervaring waarbij je een team wist te coachen en enthousiasmeren
Je communiceert open en constructief met je team, je collega’s en het management
Je bent iemand die structuur in de werking van de afdeling kan creëren, invoeren en onderhouden
Je bent gedreven, een echte doorduwer en je doet je werk met veel goesting en plezier
Je kunt vlot overweg met alle leeftijden, van studenten tot actieve gepensioneerden

Ons aanbod:
• Wij bieden je een heel leuke, afwisselende en uitdagende job waarin je in hoge mate zelfstandig
functioneert. En dat in een heel plezierige werkomgeving!
• Dit is een voltijdse functie in een vierdaagse werkweek, je bent vrij op zaterdag, zondag en maandag
• Je werkt van dinsdag tem vrijdag van 13:00 uur tot +/- 23:00 uur.

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
• Jouw cv met o.a. de opsomming van je studies en werkervaring
• Een recente foto

