Vacature Bakery Medewerker 24u/week
We zijn nu nog aan het verbouwen maar binnenkort kunnen we onze klanten verwelkomen in
een nieuw, fris en modern station met een geheel eigen foodconcept en snackcorner. Als je bij
ons komt werken, zorg jij dat onze klanten een full-service dienstverlening ervaren die helemaal
van nu is en hen van alle gemakken voorziet. Daar hebben we natuurlijk nog wel gemotiveerde
hulp bij nodig!
Daarom zoeken we op korte termijn een servicegerichte en energieke

Bakery Medewerker (m/v)
voor 24 uur per week

Samen met een team van collega’s zorg jij dat onze klanten kunnen kiezen uit een gevarieerd
assortiment van lekkere producten. Salades, broodjes, warme en koude snacks en drankjes, alles
wordt iedere dag met verse ingrediënten bereid.
‐ je bereidt al het lekkers voor onze klanten
‐ je zorgt dat alles netjes en aantrekkelijk wordt gepresenteerd in de shop
‐ je adviseert en helpt de klant, en zorgt voor een correcte afrekening
BP Ziedewij is dé pitstop van Barendrecht en omgeving. Wij bieden full-service dienstverlening:
tanken, autobenodigdheden, verse producten uit onze bakery, wasboxen, een wasstraat met
uitgebreide keuzes, een breed verhuurassortiment aanhangwagens, een unieke dogwash maar
bijvoorbeeld ook een kledingwasmachine. Na de verbouwing bieden we in ons eigen foodconcept
een uitgebreid assortiment bakeryproducten, snacks en maaltijden aan.
Kom je
‐
‐
‐
‐

bij ons werken als Bakery Medewerker dan zorgen wij voor:
een spiksplinternieuwe bakery met de nieuwste apparatuur
een gezellige en afwisselende werkomgeving waar altijd wat te doen is
flexibele werktijden volgens rooster tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur ‘s avonds
een passend salaris volgens de cao Tankstations en Wasbedrijven

Ben jij de collega die we zoeken?
‐ je hebt ervaring met werken in een lunchroom, bakery van een tankstation of andere
horeca (met een keuken), en je weet welke eisen aan hygiënisch werken worden gesteld
‐ je voelt je verantwoordelijk voor een schone en nette shop waar het prettig verblijven is
‐ je bent klantgericht en stressbestendig. Dagelijks verwelkomen we honderden klanten:
jong, oud, man, vrouw, sommigen gehaast, anderen met tijd voor een praatje. Jij vindt
het leuk om met al deze soorten mensen contact te leggen en ook tijdens de drukke uren
iedereen goed en snel te bedienen
Herken jij jezelf in alles wat hierboven staat?
Reageer dan op deze leuke functie als Bakery Medewerker en stuur een mail met cv naar
b.bode@ziedewij.nl. Je krijgt snel reactie van ons.
Heb je vooraf nog vragen, neem dan contact op met Bianca Bode per mail of via 0180 - 611677.

