
   

Assistent bedrijfsmedewerker allround (M/V)

We zoeken een enthousiaste, hardwerkende collega die ervoor zorgt dat alles goed 
verloopt. Aan het einde van de dag komen de verkoopwagens terug van de markt 
en dan moet jij ervoor zorgen dat alle goederen en bestellingen gereed staan voor 
de volgende dag. Daarbij coach, motiveer en stuur je onze collega’s aan waar dat 
nodig is, zorg je ervoor dat de voorraad op orde is, hou je de t.h.t. datums bij van 
de producten en zorg je ervoor dat de wagens goed kunnen vertrekken. Uiteraard 

is er altijd wel even tijd voor een gezellig praatje met de collega’s.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar JOU

De Marktpoelier Yerseke B.V.
Sepia 1

4401 PN Yerseke
www.marktpoelier.com

Ben je klantvriendelijk, sociaal vaardig en communicatief, kun je leidinggeven, 
werk je graag met mensen en ben je eventueel bereid om je C1 rijbewijs te 

halen? Dan ben jij degene die we zoeken!

Wij zijn een groeiende onderneming die gespecialiseerd is in kip- en 
kalkoenspecialiteiten, diverse kant-en-klaarmaaltijden, salades, gegrilde kip en nog 

veel meer lekkers. Dagelijks rijden wij met onze drie verkoopwagens naar vele 
markten in Zeeland, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, waar onze enthousiaste 

medewerkers onze mooie producten verkopen.

Wij bieden een mooie en vertrouwde werkomgeving en een goed salaris conform 
de cao. Ook zijn wij gecertificeerd als erkend leerbedrijf. Dat houdt in dat we 

kennis delen en jou graag helpen opleiden.

Ben je geïnteresseerd in de bovenstaande vacature?
Dan zien we jouw sollicitatiebrief voorzien van een cv graag tegemoet. 

Je kunt deze mailen naar: info@marktpoelier.com.

Voor vragen over de vacature kun je bellen naar Erik Otte, 06-38753918.

Verkoper / chauffeur (M/V) 38 uur per week

We zoeken een enthousiaste, hardwerkende collega die ons verkoopteam wil 
komen versterken. Je begint ’s ochtends samen met de collega’s met het 

gereedmaken en vullen van de verkoopwagens en het representatief maken van 
de vitrine. Daarna vertrekken jullie naar de markt om onze klanten te helpen en te 
adviseren. Met ruim 25 markten en standplaatsen is geen dag hetzelfde. Je hebt 

een verantwoordelijke functie, maar je doet het samen met je collega’s.


		2020-09-09T17:00:17+0200
	Preflight Ticket Signature




