
 

 

 

Ben jij onze nieuwe Verkoopmedewerker? 
Toko Bopp specialiseert zich in de Indonesische keuken. Naast onze winkel aan de Annastraat 

in Geleen, verzorgen wij geregeld caterings op locatie bij zowel bedrijven als bij mensen thuis. 

Tot op de dag van vandaag wordt er gekookt met authentieke ingrediënten. Wij zijn een 

professioneel en vooruitstrevend bedrijf, midden in de groei van haar leven en zijn op zoek naar 

een verkoopmedewerker die samen met ons het bedrijf naar een nog hoger niveau wil tillen. 

 

Wanneer: Laat ons weten wanneer je zou kunnen starten! Wat ons betreft 

kan dit zo snel mogelijk. 

 

Aantal uren: Hoeveel uur zou je graag willen werken? Onze voorkeur gaat uit 

naar 20 tot 30 uur per week.  

 

Kwaliteiten: Wij zijn er van overtuigd dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft, 

maar je zult een extra goede match voor ons zijn als je een sociaal 

persoon bent, we je kunnen vertrouwen, je loyaal bent naar het 

bedrijf, je een representatieve uitstraling hebt, je af en toe flexibel 

om kunt gaan met jouw rooster, je graag dingen wilt leren (want 

dat is er genoeg bij ons!) en je van gezellige collega’s en lachen 

houdt! 

 

Ervaring: Ervaring als verkoopmedewerkers is geen must. Wel merken we 

medewerkers met ervaring in de horeca (sociaal) en/of logistiek 

(schakelen, vooruit denken) het beste uit de verf komen in ons 

bedrijf. 

 

Werkzaamheden:  Je zult vooral de show moeten stelen als verkoopmedewerker, 

maar daarnaast zijn er nog genoeg werkzaamheden om jouw 

werk lekker afwisselend te houden. Denk hierbij aan het werken 

op evenementen, assisteren van caterings en bij behorende 

inpak- en schoonmaakwerkzaamheden. 

 



Werkdagen:  Wij zijn 7 dagen per week geopend. Jouw vaste werkdagen 

bepalen we in overleg. Wel verwachten we dat je minimaal 2 

avonden werkt, om de week een zaterdag werkt en om de 4 tot 

6 weken een zondag (150%) indien nodig. Wil je meer avonden of 

dagen in het weekend werken, dan is die optie er natuurlijk ook. 

 

Werktijden:  Jouw werktijden zijn afhankelijk van de dienst die je hebt. Deze is 

gemiddeld 6 tot 8 uur per dag (in overleg). Wij beginnen op z’n 

vroegst om 09:00 uur. Heb je een avonddienst doordeweeks, dan 

begin je rond 15:00 uur en ben je klaar rond 20:30 uur. Op 

zaterdag en zondag werk je tot ongeveer 19:00 uur. 

 

Salaris: We betalen jou graag wat je waard bent, maar je zult ons wel 

moeten overtuigen. 

 

 

Heb je interesse? Stuur jouw CV en motivatie naar ons via info@tokobopp.nl of bel/mail even 

voor een afspraak om vrijblijvend een kopje koffie te komen drinken om te kijken of we een 

match zijn. 
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