Les Tartes de Françoise is een kmo die artisanale taarten – zoet en hartig – bereidt en verkoopt. In de
verschillende ateliers van Les Tartes de Françoise worden de taarten niet alleen ter plaatste verkocht,
maar ook bereid, vandaar de naam “verkoopatelier”. Om de verdere ontwikkeling van ons bedrijf te
garanderen, zijn we voor ons atelier van Gent op zoek naar een:

Verantwoordelijke Verkoopatelier (m/v)
Functieomschrijving:
•

•

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van het atelier en bent de
perfekte ambassadeur van ons merk in jouw regio. Je zorgt ervoor dat de verschillende
werkzaamheden binnen jouw verkoopatelier gestroomlijnd georganiseerd zijn, je waakt over
de perfekte kwaliteit van onze producten en zorgt er vooral voor dat al onze klanten een
onvergetelijke klantenervaring beleven tijdens hun bezoek aan jouw atelier.
Taken:
o Je motiveert en begeleidt een team van 8 à 10 personen.
o Je stelt hun werkschema op rekening houdend met alle werkzaamheden.
o Je staat in voor het dagelijks beheer van jouw atelier: voorraadbeheer, opvolging van
de bestellingen, analyse van de kpi’s en rapportering van de actieplannen aan jouw
District Manager maken deel uit van jouw belangrijkste management taken.
o “Customer experience” is bij jou een zodanige obsessie dat je dit ook aanstekelijk
overdraagt aan jouw medewerkers.
o Samen met jouw team neem je actief deel aan de productie en de verkoop van onze
heerlijke produkten.

Gezocht profiel:
•
•
•
•
•
•

Je bent flexibel en gaat nauwkeurig te werk. Je beschikt over leiderskwaliteiten en weet een
team te motiveren.
Je houdt van contact met klanten en beschikt over de nodige kennis om kwaliteitsvolle
voedingswaren te produceren.
Je bent een echte food aficionado en koken is voor jouw een echte passie.
Ervaring in het beheer van een keuken of bakkerij is een pluspunt.
Je bent tweetalig.
Je bent bereid één dag in het weekend te werken.

Uw contract:

•
•
•

Full time
Een dag werken tijdens het weekend
1 maand uitzendkracht, 6 maanden termijn contract, daarna vast contract.

Interesse? Stuur dan uw kandidatuur met CV per e-mail via het adres wieteke.vanlaar@tartes.be.

