PLUIMVEEHANDEL KRISTOF
Kapelledijk 54A
2222 Wiekevorst
Dsz.kristof@outlook.com
Kristof: 0499 43 06 25
Katrien: 0497 99 96 52
Vacature: Algemeen medewerker pluimvee
Wie zijn wij?
Pluimveehandel Kristof is een onderdeel van een dierenspeciaalzaak, gevestigd in Heist o/d Berg.
Sinds 2018 zijn wij een leverancier van verschillende soorten pluimvee. Onze klanten bestaan vooral
uit winkels, tuincentra en markthandelaars.
Uieraard is het ons belangrijkste doel om onze klanten kwaliteitsvol pluimvee te kunnen leveren.
Maar, even belangrijk, staan wij ook voor stiptheid, klantvriendelijkheid en flexibiliteit.
Omwille van de grote groei in het aantal klanten en de groei die we de komende jaren willen
verwezenlijken, zijn wij op zoek naar een medewerker. Bent U de persoon die mee verantwoordelijk
wil zijn voor deze groei?

Job omschrijving
De inhoud van deze job is deels afhankelijk van Uw ervaring en/of kennis, maar zal groeien in de
toekomst.
Taken:
-

Verzorgen van pluimvee: voeren, voorzien van proper water, visuele controle
Onderhoud hokken pluimvee en stallingen
Algemeen onderhoud: park, bedrijf, wagens,…
Verkoop aan particuliere klanten
Klaarzetten bestellingen voor levering pluimvee
Ontvangst leveringen pluimvee
Afhankelijk van ervaring, of in de toekomst:
o Vervoer van pluimvee

Een opleiding wordt voorzien op het bedrijf.

Gezocht profiel:
U heeft:
-

Interesse in landbouw voornamelijk pluimvee !
Geen specifieke diploma’s en/of ervaring vereist. Diploma/ getuigschrift of ervaring in landen/of tuinbouw is een pluspunt
Basiskennis pluimvee
U spreekt en schrijft vlot Nederlands. Kennis van het Frans is een pluspunt
Rijbewijs B, BE is een pluspunt
Bereid om bij te leren

Competenties:
-

Hard werken schrikt U niet af
Flexibel en betrouwbaar
Fysiek sterk zijn is belangrijk, gezien het bij momenten fysiek zwaar kan zijn
U werkt graag in de buitenlucht
U bent klantvriendelijk en kan mee ingezet worden in onze winkel
Zelfstandig
U “ziet” werk
diervriendelijk

Aanbod:
Wij bieden U:
-

Een afwisselende job, hoofdzakelijk in de buitenlucht
Veel zelfstandigheid
Aangename en familiale werksfeer
Minimum 3/5 contract, voltijds mogelijk
Contract van bepaalde duur: 6 maanden met mogelijkheid verlenging tot contract van
onbepaalde duur
Goede verloning

Kan U zichzelf vinden in deze job en bent U bereid om mee Uw schouders te zetten onder de groei
van ons bedrijf?

Contacteer ons dan en laat ons weten waarom U de persoon bent die we zoeken.
Katrien Hoefkens
-

Telefonisch: 0497/99 96 52
Via mail: dsz.kristof@outlook.com

Binnen 5 dagen laten wij U weten of wij U graag uitnodigen voor een kennismakend gesprek (volgens
de geldende corona maatregelen).

