
 

 

 

Ben jij onze nieuwe Verkoopmedewerker? 
Toko Bopp is al sinds 1966 gespecialiseerd in de Indonesische keuken. Wij verkopen onze 

specialiteiten niet alleen vanuit onze toko in de Annastraat in Geleen, maar verzorgen ook 

geregeld caterings bij zowel bedrijven als bij mensen thuis. Tot op de dag van vandaag wordt 

er gekookt volgens authentieke receptuur. In 2017 zijn wij zelfs uitgeroepen tot beste Toko van 

Nederland en momenteel zijn wij genomineerd voor de Horeca Inspiratie Trofee. Onze 

recepten zijn heilig dus daar tornen we niet aan, maar als onderneming willen we ons 

voortdurend blijven ontwikkelen, maar dat kunnen we niet alleen. Wij zijn daarom op zoek naar 

nieuwe collega’s die samen met ons Toko Bopp nog meer laten floreren. 

 

Wanneer:   Laat ons weten wanneer je zou kunnen starten! 

 

Aantal uren: Idealiter werk je rond de 20 uur per week maar we zijn flexibel; 

Als je minimaal 12 uur wilt werken ben je van harte welkom. 

 

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

maar voor deze functie zijn we echt op zoek naar een 

verkooptalent met passie voor food. Vind jij het leuk om mee te 

denken met onze klanten en hen te helpen om hun volgende 

maaltijd nóg lekkerder te maken, dan zoeken we jou! Als je dan 

ook nog representatief bent, goed Nederlands spreekt en een 

beetje flexibel bent in jouw planning dan zijn we een match. 

Hopelijk vind je het leuk om nieuwe dingen te leren want we 

houden van ontwikkeling! Natuurlijk ga je wel eerst kennis maken 

met het hele team want je moet wel in ons leuke team passen: 

want een dag niet gelachen is een dag niet gewerkt. 

 

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 

assisteren van caterings en bij behorende inpak- en 

schoonmaakwerkzaamheden. 

 



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

gemiddeld 6 uur per dag. Wij beginnen op z’n vroegst om 09:00 

uur. Heb je een avonddienst doordeweeks, dan ben je uiterlijk 

klaar rond 20:30 uur. In het weekend werk je tot ongeveer 19:00 

uur. 

 

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 4-6 

weken een zondag indien nodig. Wil je meer avonden of dagen in 

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

 

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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