
·Een vrolijke gastheer/dame die op zoek is naar een parttime dienstverband
Je bent gastvrij, servicegericht en vindt het leuk om met klanten een praatje te maken
·Als het nodig is spring je bij op andere locaties in Zeeuws-Vlaanderen

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

Verder is het belangrijk dat je minimaal 18 jaar bent en geen moeite hebt om vroeg op te staan. De
shop gaat doordeweeks om 06.00 uur open. Het werken op zaterdag en/of zondag vind je geen
probleem, het blijft tenslotte een tankstation dat 7 dagen per week open is. 

 

·Een marktconform salaris (volgens CAO Tankstations en Wasbedrijven)
·Pensioenopbouw
·Een prettige werksfeer waarin hard gewerkt én gelachen wordt
·Interne opleidingen

WIJ KUNNEN JOU HET VOLGENDE BIEDEN:

VERKOOPMEDEWERK(ST)ER

HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAANDE? DAN HEBBEN WIJ EEN LEUKE UITDAGING VOOR JE: 

REAGEER SNEL EN WIE WEET VERSTERK JIJ BINNENKORT HET DE POOTER OLIE TEAM!

WAT GA JE DOEN?
Als kassamedewerker bij De Pooter Olie ben je het visitekaartje van ons tankstation in Serooskerke.
Je verwelkomt klanten met een leuke begroeting, adviseert hen over onze producten, helpt ze op weg
en ziet ze tevreden de shop verlaten en enthousiast terugkeren. Je bedient de kassa, vult de
voorraden aan en bent tijdens je shift verantwoordelijk voor het gehele tankstation, de shop en
buitenterrein. Samen met het team zorg je ervoor dat de shop er netjes en schoon uitziet.

WANNEER:
TIJDEN:
LOCATIE:
UREN:

Het tankstation is open van maandag t/m zondag
Diensten tussen 06.00 - 20.00 uur; in het hoogseizoen tussen 06.00 - 21.00 uur
Texaco Tankstation Serooskerke (W)
+/- 24 uur

Voor ons tankstation in Serooskerke (W) zijn wij op zoek naar een enthousiaste
verkoopmedewerk(st)er voor +/- 24 uur per week. Zorg jij voor een gastvrije houding en

glimlach? Dan zorgen wij voor een leuke werkplek en gezellige collega’'s!
 

VACATUREVACATURE

SCAN DE QR-CODE 


