zoekt PER OKTOBER een

Supervisor boerderijwinkel (wo t/m za: 32 uur)
Op onze boerderij in Baambrugge hebben we een authentieke foodmarkt; de Marché. Ontstaan in een van
de schuren van de boerderij net onder Amsterdam. Het is een inspirerende plek die onderdeel is van het
Familiebedrijf Lindenhoff. Ambachtelijke producten met een authentieke smaak worden hier dagelijks vers
geproduceerd, geleverd en verkocht. Voor de aangebouwde Tuinkamer zijn we op zoek naar een
gepassioneerde harde werker met gevoel voor food, uitstraling en service.
Je bent iemand die met plezier, gevoel voor service en oog voor detail de winkel financieel/operationeel
runt en het kassa-team aanstuurt. Een echte allrounder. Je wordt eindverantwoordelijk voor alle financiën
van de winkel, de kassa’s en de personeelsplanning van ons ambulante team. Je verbetert processen en zorgt
ervoor dat we als winkel steeds vernieuwen/verrassen. Daarnaast heb je nog diverse operationele taken
(assortiment, voorraadbeheer, kwaliteit en hygiëne). Dit houdt in dat je ongeveer één dag besteedt aan het
organisatorische (kantoor)werk en drie dagen werk je op de vloer. Met vier vaste medewerkers en een grote
groep oproepkrachten ga je intensief samenwerken. Ook heb je regelmatig contact met de
productieafdelingen op de groothandel. En je werkt actief samen met het e-commerce team, zodat we vanuit
beide kanalen (winkel en online) een gelijke merkbeleving creëren. We maken je wegwijs in de wereld van
Lindenhoff, zodat je weet waar je moet je zijn voor kennis, ervaring en advies.
Wie past bij ons? Iemand met…
-

een positieve en pro actieve werkhouding. Als je dat hebt, kunnen wij je veel leren;
voorliefde voor gastvrijheid, authentieke voeding (product- en bereidingskennis) en bij voorkeur
ervaring in retail;
gevoel voor commercie en die goed aanvoelt wat de klant nodig heeft;
ervaring met cijfermatig werk (loonkosten, marges, cijfers van de winkel overall);
ervaring met het inwerken, aansturen en coachen van oproepmedewerkers;
een voorkeur voor een grote diversiteit aan taken en het vermogen problemen op te lossen;
een voorliefde voor werken. Je werkt hard, voert dit integer uit en werkt volgens de waarden van
Lindenhoff. Je bent in staat de Lindenhoff visie aan medewerkers en klanten over te dragen;
ervaring om in het weekend te werken, zaterdag is een vaste werkdag.

Wat biedt Lindenhoff?
-

Een veelzijdige baan in de mooiste foodwinkel van Nederland;
Je draagt actief bij aan proces- en assortimentsveranderingen (continue verbetering);
Een team van meer dan 100 ervaren collega’s, ieder met hun eigen kennis en vakmanschap;
32 uur, 4 dagen per week | woensdag t/m zaterdag | 9:00 -18:00 uur |per oktober;
Salarisindicatie: €2.300 - €2.700 bruto per maand (bij fulltime, 40 uur), 25 vakantiedagen (bij
fulltime), reiskostenvergoeding, korting op onze producten;
www.lindenhoff.nl – hier kan je veel over ons bedrijf lezen.

Wil jij werken in een familiebedrijf net onder Amsterdam waar alles draait om authentieke smaak? Reageer
voor 10 september as. en vertel ons meer over jezelf in een motivatie brief en CV. Reacties per e-mail naar
mw. Hadewych Kleipool | medewerkers@lindenhoff.nl | T: 0294-291272
Planning:
Reacties insturen:
je sollicitatie mag uiterlijk 9 september bij ons binnen zijn.
Uitslag bekend:
10 september krijg je een bericht van ons.
Gesprekken:
wk 37 t/m 39, we starten met telefonische interviews, daarna volgen
gesprekken bij Lindenhoff en een meeloopdag(deel)
Onze nieuwe collega:
eind september hopen we te weten wie bij ons team aanhaakt.

Nog wat details over het Lindenhoff bedrijf:
-

Een waarde gedreven bedrijf: plezier, balans, verantwoordelijkheid nemen en moed zijn belangrijk
voor ons en zijn een leidraad in onze dagelijkse bedrijfsvoering;
We zijn ook een platte organisatie, waarbij de deuren open staan. We leren en verbeteren dagelijks,
werken zo lean mogelijk (zo min mogelijk verspilling) en juichen ideeën en nieuwe initiatieven toe;
Een breed food bedrijf: Lindenhoff Consumenten (boerderijwinkel, webshop en markt), Lindenhoff
Horeca versleverancier, Lindenhoff Open Tuin, Crowdbutching.com;
Een sociale onderneming, die verder kijkt dan alleen resultaat. We zijn een familiebedrijf, zorgen
goed voor elkaar en denken ook aan de ander. Lindenhoff Open Tuin is een onderdeel van ons waar
mannen en vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt een veilige plek hebben om hun waarde toe
te voegen aan de boerderij;
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