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lekker eten van de mooiste producten om een heerlijke maaltijd klaar te kunnen maken.
Omdat het grootste deel van onze producten huisgemaakt zijn werken wij met een team van
vakmensen om dit te kunnen realiseren. Dagelijks streven wij samen naar een 9+ klantbeleving met de
hoogste haalbare kwaliteit. Wegens aanhoudende groei zoeken wij per direct versterking van ons
verkoopteam.
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Onze voorkeur gaat uit naar:
• Een dame die geen
muurbloempje is
• Een recent gediplomeerde VMBO/
MBO leerling die wellicht een
verkoopopleiding wil volgen aan
de Slagers Vak Opleiding
• Iemand met enige verkoopervaring in versbranche of horeca
Alle reacties zijn echter van
harte welkom!
Indien je na dit schrijven
enthousiast bent dan maken we
graag kennis met jou!
Je reactie met CV en motivatie kun
je d.m.v. een email richten aan
Suzan Steltenpool
info@steltenpool.keurslager.nl

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Het adviseren van onze klanten en aannemen
van bestellingen
• Het verkopen van onze producten en het
afhandelen van kassatransacties
• Het snijden van verse vleeswaren, maken van
dagverse vleesproducten, salades en snacks
• Het bijvullen van onze toonbank en koelmeubels,
het representatief houden van onze winkel
Wat wij zoeken in jou:
• Nieuwgierigheid en enthousiasme voor vlees
en ons ambacht
• Leergierigheid en ambitie om te groeien
binnen ons team
• Gastvrijheid, warmte en hartelijkheid voor
klanten en collega’s
• Affiniteit met lekker eten en koken
• Enthousiaste, frisse blik en houding. Jij bent
hét gezicht van onze winkel en realiseert je dit ook
• Een persoon die van aanpakken weet en tegen de
nodige druk kan
• Service- en klantgericht met een lekkere babbel
Bezit je één van deze eigenschappen dan adviseren
we je vooral NIET te reageren:
• Als je een 9-5 mentaliteit hebt en zo nu en dan overwerken bijzonder vervelend vind
• Als je weinig uithoudingsvermogen hebt
• Als je de flexibiliteit van een stalen deur hebt
• Als je geen doorzettingsvermogen hebt
• Als je alleen koffie voor jezelf haalt
Wij bieden jou:
• Een inspirerende werkomgeving in een
toonaangevend slagersbedrijf
• Een 38-urige werkweek in 4 dagen (08.00-18.30 uur)
• Een prima salaris conform CAO voor de Slagersbranche
• 20% korting op je eigen aankopen
• Mogelijkheid tot opleiding en doorgroei
binnen het bedrijf
• Prettige werksfeer met 18 fijne collega’s
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