Allround Verkoop- & Cateringmedewerker
Dit is Toko Bopp
Toko Bopp is een afhaalrestaurant welke zich specialiseert in de Indonesische keuken. Tot op de dag
van vandaag wordt er gekookt met authentieke ingrediënten. In 2017 zijn wij uitgeroepen tot beste
Toko van Nederland. Wij zijn een professioneel en vooruitstrevend bedrijf, midden in de groei van
zijn (bedrijfs)leven. Naast onze winkel aan de Annastraat in Geleen, verzorgen wij geregeld caterings
op locatie bij zowel bedrijven als bij mensen thuis.
Wij zijn op zoek naar een allround Verkoop- & Cateringmedewerker voor ongeveer 30 uur per week.

Wat ga je doen?
In jouw functie ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in de winkel en de verzorging van
caterings op locatie.
-

Dagelijkse leiding in de winkel.
Je instrueert het winkelpersoneel. Je weet dit team te coachen en te motiveren.
Je werkt nauw samen met het keukenpersoneel om aan de dagelijkse vraag te kunnen
voldoen.
Totale verzorging van caterings op locatie.

Wat zoeken wij?
Wij zoeken bij voorkeur iemand met ervaring in de horeca branche. Een sociaal iemand zonder 9 tot
5 mentaliteit. Een flexibele medewerker met leidinggevende capaciteiten, die het leuk vindt om
verantwoordelijkheid te dragen, veel zelfstandigheid wil hebben, maar ook zeker zelf de handen uit
de mouwen wil steken. Ook niet onbelangrijk is dat je in het bezit dient te zijn van minimaal een
rijbewijs B.

Uren: +/- 30 (5 dagen)
Werkdagen: donderdag t/m maandag (flexibel in te plannen)
Contractduur: 6 of 12 maanden (in overleg)
Startdatum: per direct
Locatie: Geleen
Rijbewijs: ja
Ervaring: ja
Salaris: o.b.v. ervaring

Interesse?
Zie jij jezelf terug in bovenstaande vacature, reageer dan direct via info@tokobopp.nl en wij nemen
zo spoedig mogelijk contact met je op.
Ook voor eventuele vragen over de functie zijn wij bereikbaar via 046 – 474 6002. Je kunt dan vragen
naar Chanoux Bol.

