
Op het tankstation is geen dag hetzelfde. Stressbestendigheid en een sterk probleemoplossend
vermogen zijn dus een absolute must. Als manager moet je ook sociaal en communicatief vaardig zijn.
Hierdoor bestaat jouw takenpakket uit onder ander het coachen, begeleiden en beoordelen van je
team, de planning, sturen op cijfers en het waarborgen van de juiste service, werkwijze en gastvrijheid.

 ··Dynamisch, vol uitdagingen
·Fulltime dienstverband
Het leukste bedrijfsfeest van het jaar
·Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden
·Een uitstekend marktconform salaris (volgens
CAO Tankstations en Wasbedrijven)
·Mooi pensioenopbouw
Diverse medewerkersvoordelen: o.a. korting
op zorgverzekering, korting op brandstof,
broodjes en wasprogramma’s

DAN KUNNEN WIJ JOU DIT AANBIEDEN:

FOOD- EN FILIAALMANAGER

BEN JIJ ENTHOUSIAST GEWORDEN NA HET LEZEN VAN DEZE VACATURE? 

VIND JIJ HET LEUK OM MEE TE HELPEN BIJ HET SAMENSTELLEN VAN HET NIEUWE FOODCONCEPT? 

SOLLICITEER DAN ZEKER VOOR 31 AUGUSTUS! 

WAT GA JE DOEN?
Als Foodmanager ben je verantwoordelijk voor de performance en aansturing van het gloednieuwe
foodconcept bij het Texaco tankstation aan de Guido Gezellestraat in Terneuzen. Je geeft leiding aan
een team van +/- 10 medewerkers. Je gaat werken in een informele werkomgeving. Je krijgt veel
vrijheid om je vestiging te runnen. Samen met je team zorg je voor een gastvrije en klantgerichte
locatie waar de klanten zich prettig voelen en bij je terug willen komen. Ze rijden graag om voor jouw
verse bakery producten, overheerlijke barista koffie en goed verzorgde shop waarin de
verkrijgbaarheid op en top is.

WANNEER:
TIJDEN:
LOCATIE:
UREN:

Doordeweeks en/of in het weekend
8 uur per dienst
Texaco Tankstation Terneuzen Guido Gezellestraat
Fulltime

Heb jij leidinggevende skills en wil jij graag je eigen vestiging runnen?
Bij Texaco Terneuzen wordt de shop binnenkort compleet verbouwd

en zijn wij op zoek naar een nieuwe foodmanager! 

VACATUREVACATURE

SCAN DE QR-CODE 

··Een gastvrije, vrolijke en vriendelijke instelling
·Verlangen om anderen te motiveren en coachen
·Bereidheid om ook zelf aan de slag te gaan
·Rustige houding in stressvolle situaties
·Talent voor cijfers en commercie
·Minimaal mbo4-diploma 
·Leidinggevende ervaring in de verkoop, detailhandel
of horeca
·Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
·Bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?


