Vacature verkoper/bloembinder (m/v)
Bloemsierkunst Groeneveld te Haren gaat verhuizen. Voor onze nieuwe locatie per 1 maart 2018
zoeken wij een parttime verkoopster / bloembindster (m/v) voor 20 tot 32 uur per week.

Bloemsierkunst Groeneveld
Al meer dan 45 jaar een begrip in Haren, waar vakmanschap, kwaliteit en klantgerichtheid centraal
staat. De ambitie wordt om het karakter van de winkel met zijn kwaliteitsproducten en
gastheerschap voort te zetten op een nieuwe locatie. Wij maken het mogelijk om mensen te helpen
hun gevoel of verhaal te vertellen voor hun geluk of verdriet in een boeket of bloemstuk. Als
kwaliteitswinkel willen wij ons onderscheiden. Heb jij ook passie voor bloemen en ben je opgeleid en
heb je ervaring als verkoopster / bloembindster? Zo ja, dan is deze uitdagende functie wellicht iets
voor jou.

Functieomschrijving
•
•
•
•

Het luisteren naar en adviseren van klanten voor een passend aanbod.
De verkoop van bloemen en aanverwante artikelen.
Etaleren, indelen en netjes houden van de bloemenwinkel.
Met enthousiasme het nastreven van onze ambitie en doelstellingen en daarnaast ook je
persoonlijke uitdagingen.

Ons aanbod
•
•
•

•

Beloning volgens cao.
Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
Wij bieden je een nieuwe uitdagende werkomgeving en afwisselende functie, waar je flexibel
parttime wordt ingezet en waarin je na verloop van tijd zelfstandig werkt met bijbehorende
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De vacature is ter vervanging van een medewerker.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

Diploma MBO met werk- en denkniveau.
Ervaring als bloembinder/ bloemist/ bloemschikken.
Goede beheersing van de Nederlandse taal omdat je het aanspreekpunt bent voor klanten.
Een creatief, representatief, communicatief en sociaal vaardig persoon.
Een teamspeler.
Bereidheid om op zaterdagen te werken.
Eerst een tijdelijk dienstverband .

Interesse
Bij het selecteren van de juiste collega zijn je opleiding en ervaring van het grootste belang. Een
goede duidelijke motivatie met CV zijn voor ons de redenen om je uit te nodigen voor een
persoonlijke gesprek. Heb je interesse en voldoe je aan het profiel? Reageer dan op deze vacature
door een motivatiebrief met CV te mailen t.a.v. Clarissa Drenth aan rpzuidema@z-o-z.nl.

www.bloemsierkunstgroeneveld.nl

