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Vacature Technisch bediende kassa/info
Als sterk groeiend bedrijf hebben we nood aan nieuwe medewerkers.
Ter versterking van ons huidige team zijn wij op zoek naar een technische
bediende voor de kassa en infobalie.
Job omschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de kassa en scant de artikelen in, zoekt overige artikelen op voor
klanten en registreert orders in het administratiepakket. Je maakt eveneens een dossier voor nieuwe
klanten aan, maakt aflevernota’s op een documenteert de voorschotten en saldo’s in deze orders en
aflevernota’s. Als een van de aanspreekpunten van onze winkel zorg je, op een (klant)vriendelijke
manier, voor een correcte afhandeling van de aankopen van onze klanten.
Bijkomend bied je ondersteuning aan de infobalie en help je bij het uitpakken van geleverde
goederen.
Profiel
• Je hebt minimum een A2 diploma of gelijkwaardig door ervaring in de houtsector
• Je hebt kennis/affiniteit van hout of doe-het-zelfproducten (door opleiding of ervaring)
• Kandidaten met ervaring in een soortgelijke functie binnen de Retail of doe-het-zelfsector
krijgen de voorkeur
• Je bent rekenkundig (je kan goed tellen, je kent de regel van 3, omrekenen …)
• Je bent communicatief en klantvriendelijk : je gaat zeer graag om met klanten
• Je bent een uitgesproken teamspeler
• Je bent betrouwbaar, hebt een verantwoordelijkheidsgevoel en bent dynamisch ingesteld
• Je werkt zeer nauwkeurig en correct
• Je bent stressbestendig en flexibel op vlak van taken en werkuren en bent bereid om 2
zaterdagen per maand te werken van 9 tot 12uur
• Je kan vlot werken met een computer (kennis van Briljant/Administrator is een voordeel)
Aanbod
Een voltijdse functie binnen een familiale organisatie met een goede werksfeer. Tevens kan je
rekenen op een interne opleiding en een marktconform salaris.

Ben jij overtuigd van je nieuwe werkplek?
Bezorg ons dan je sollicitatiebrief en CV via werken@KEVOK.be

