zoekt

twee deeltijdse
sociaal gedreven uitbaters
Contract bepaalde duur, van 21 februari 2022 tot 21 juni 2022,
met mogelijkheid tot verlenging.

Voorstelling van het project
(H)eerlijk is een uniek samenwerkingsverband tussen Oxfam-Wereldwinkel Hasselt
en De Wroeter Maatwerkbedrijf; twee gevestigde waarden in Limburg.
• Oxfam-Wereldwinkel Hasselt maakt deel uit van een beweging die strijdt tegen
ongelijkheid en ijvert voor economische rechtvaardigheid. Wij promoten eerlijke
en duurzame handel en versterken de circulaire en sociale economie.
• De Wroeter Maatwerkbedrijf biedt werk aan mensen die moeilijk een plaats krijgen
in de gewone arbeidsmarkt.
Samen openen zij een volledig nieuw concept in de vorm van een winkel en eethuis
onder één dak. Dit is een eerste concrete stap om de samenwerking vorm te geven en
kadert binnen een bredere missie om op termijn een belevingscentrum te organiseren
met een ruimer aanbod aan activiteiten, producten en partners.
Wil jij mee je schouders zetten onder (H)eerlijk, waar we geloven in economische
rechtvaardigheid; door duurzame handel te promoten en te versterken onder de vleugels
van circulaire en sociale economie?

Functiebeschrijving
Als uitbater ben je (samen met je collega) mede verantwoordelijk voor de dagelijkse
uitbating van (H)eerlijk. Weekendwerk en occasioneel avondwerk schrikt je niet af.
Je stuurt een gemotiveerd team aan, dat bestaat uit doelgroep medewerkers en
vrijwilligers. Naast het coachen van het team, werk je zelf enthousiast mee; zowel in de
praktische horecawerking, als in de winkel. Je zorgt voor de uitstraling en beleving in de
bistro/winkel; je staat in voor een optimale klantenservice; je bewaakt de verkoopcijfers...
Kortom je zorgt er mee voor dat elke klant een unieke ervaring beleeft en met plezier
terugkeert!

vacature
uitbater (H)eerlijk

Jouw talenten
• Heb je inzet en doorzettingsvermogen? Dat vinden we belangrijker dan een
bachelordiploma.
• Je allerbelangrijkste kwaliteit is zonder twijfel je organisatorisch talent. Het team,
de winkel, de keuken en de bistro, de financiën… je hebt alles altijd probleemloos
onder controle en hebt oog voor kwaliteit, netheid en efficiëntie.
• Je bent een teamplayer en hebt de nodige sociale vaardigheden in het coachen van
het team. Je hebt voeling met de doelgroep waarmee we werken en met vrijwilligers.
• Je bent bovendien een geboren verkoper: aandacht voor klanten, oplossingsgericht
denken, altijd blijven lachen – daar moet je niet echt moeite voor doen. Zo zit je
gewoon in elkaar.
• Je hebt een forse dosis ondernemerschap. Je weet mensen te sensibiliseren en
overtuigen van de meerwaarde van eerlijke handel in een duurzaam en solidair kader.

Ons aanbod
• Je krijgt een zinvolle en uitdagende job in een uniek project.
• Je krijgt de kans om de werking van (H)eerlijk mee vorm te geven en de lijnen uit te
zetten voor de toekomst.
• Je werkt voor een flexibele werkgever, met oog voor een gezonde balans in geven en
nemen.
• Je krijgt een deeltijds contract van bepaalde duur (4 maanden) met indiensttreding op
21 februari 2022. De mogelijkheid bestaat dat dit project verdergezet zal worden.
• Verloning volgens PC 327.

Hoe solliciteren
Mail je CV met een motivatiebrief naar heerlijk3500@gmail.com voor 1 februari 2022.
Voor meer info over de inhoud van de job kan je terecht bij Inge Van Lokeren:
0472 98 82 91 of inge.vanlokeren@dewroeter.be

