Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.werkah.nl/job/vulploegmedewerker-albert-heijn-utrecht/

Vulploegmedewerker Albert Heijn Utrecht
Description
Als vulploegmedewerker zorg je samen met je collega’s dat de winkel altijd perfect
gevuld is. Je vult de schappen en koelingen en je zorgt ervoor dat de winkel er
verzorgd en uitnodigend uitziet. Ook speel je een belangrijke rol in de service van
de winkel. Je helpt klanten bij het vinden van producten en als iets niet voorhanden
is dan bied je klanten een alternatief. Je doet dit samen in een team. Je helpt elkaar
en zo is het iedere dag gezellig.

Hiring organization
Bun Albert Heijn

Employment Type
Part-time

Beginning of employment
Flexibele werktijden, dus goed te
combineren met studie

Duration of employment
Responsibilities
Onze medewerkers maken het verschil door hun gastvrijheid, vakkundigheid en
productiviteit. Je bent dus een echte aanpakker.
De werktijden van onze vulploeg zijn vaak in de vroege ochtenduren, in de late
namiddag of in de avonduren. Deze tijden gelden zowel doordeweeks als in het
weekend. In vakanties is er altijd de mogelijkheid om meer uren te werken.

Mogelijkheden om door te groeien
naar leidinggevende functies

Industry
Supermarkten

Job Location

Qualifications

Bilstraat 90, 3572 BH, Utrecht,
Utrecht, Nederland

Wie zoeken wij?

Working Hours

Steek jij graag je handen uit de mouwen, ben je minimaal 15 jaar en wil je werken in
een gezellige omgeving? Dan zoeken wij jou! Solliciteer direct op deze functie via
de button!

Date posted

Job Benefits

Valid through

Werkuren flexibel in te delen

25 februari 2021

31.05.2021

Van ons, voor jou
Flexibele werktijden, dus goed te combineren met studie;
Leuk team om in te werken;
Goed salaris;
Mogelijkheden om door te groeien naar leidinggevende functies.
BUN is een dynamische, snelgroeiende organisatie met jonge en ambitieuze
medewerkers. Onze organisatie kenmerkt zich door een platte structuur, informele
sfeer en korte communicatielijnen. Wij bieden gedreven en ondernemende
medewerkers volop mogelijkheden voor ontwikkeling en zelfontplooiing. Uiteraard
tegen een marktconform salaris.

Contacts
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen naar 036-5354443 of mailen
naar personeel@bun.nl.

Bun Albert Heijn

Werken bij Albert Heijn
http://www.werkah.nl

