Samen

NON
BEST FRESH
KANJER

Positief

Gastgericht

Flexibel

Creatief

Vrolijk

Punctueel

Foodielicious

Innoverend

dit ben jij:

Je voelt je fijn bij het andere mensen naar hun zin maken en gastvrijheid is je op het lijf
geschreven.
Altijd ga je er helemaal voor, vind je teamprestaties te gek en ben je rete positief ingesteld
Communicatief sterk en weet met jouw social skills iedereen op de juiste manier te
benaderen
Actief in het verbeteren van persoonlijke doelen & helpt collega’s met het behalen van hun
doelen
Je hebt een echte Westlandse mentaliteit & vindt het werken in een fijn teamverband heel
belangrijk
Je bent creatief, durft initiatief te tonen en hebt leuke ideeën en weet precies waar je moet
zijn om voor je dagelijkse dosis F&D inspiratie. Zeg nou zelf; Van een creatieve collega wordt
je toch blij?!
Je denkt 10 stappen vooruit, werkt oplossingsgericht en hebt een
verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent bewust van het bewaken van no waste, duurzaamheid, HACCP en onze
bedrijfsformules
Je bent een echte vrolijkert met passie voor de gastvrijheid en helpt NON elke dag een
beetje beter worden met het behalen van bedrijfsdoelen.
Je bent gestructureerd en houdt van het maken van lijstjes én vindt het nog leuker om deze
af te vinken.
Je bent opzoek naar een parttime job (25 uur per week) , in te vullen vanaf maandag tot
vrijdag in Poeldijk! Andere uren in gedachte? Laten we kijken naar de mogelijkheden!
Maar het belangrijkste, jij krijgt een enorme kick van gasten & opdrachtgevers blij maken.

LATEN WE KOFFIE
DRINKEN!
Vind je het leuk om ons gezellige team te komen versterken bij Best Fresh op het ABC terrein
in Poeldijk voor 25 uur per week? Verdeeld over vier dagen per week?
Stuur dan een mail met daarin je ervaring én motivatie naar Robbin (robbin@nonpopup.nl)
Wij hebben er zin in!!

