
 
Vacature Medewerker Winkel – Traiteur Délicat (fulltime en parttime) 

 

 

Als medewerker van de winkel van Traiteur Délicat maak je deel uit van hecht team. Je 

bent op zoek naar een flexibele omgeving waar je zowel in teamverband als zelfstandig 

werk kan uitvoeren. 

 

Wie is Traiteur Délicat? 

Traiteur Délicat is een stijlvolle delicatessenwinkel én een exclusieve cateraar. Versheid, 

kwaliteit, duurzaamheid en uitstekende service staan voorop. 

Wij zijn klantgericht, gepassioneerd en met een duidelijk idee over smaak. Iets dat je 

terug ziet én proeft in onze verse kant-en-klaarmaaltijden, vleeswaren, vis, oliën en 

azijnen, delicatessen en exclusieve (gekoelde) wijnen. Koop het in onze winkel of laat 

ons, zowel zakelijk als particulier, de catering verzorgen. 

 

Wie zoekt Traiteur Délicat? 

Wij zijn op zoek naar een collega met een passie voor delicatessen, winkelverkoop en 

horeca die graag werkt in een dynamische werkomgeving waar inzet en kwaliteit voorop 

staan. Jouw missie is om onze klanten tevreden de winkel te laten verlaten met een 

verse maaltijd, delicatessen, tapas, een cadeaupakket, of bijvoorbeeld wijn. Deze functie 

is veelzijdig en biedt een mooie kans om te werken bij één van de leukste winkels in het 

centrum van Apeldoorn.  

 

Opleiding en werkervaring 

• Winkelverkoop ervaring. 

• Affiniteit met horeca. 

 

 

Overige vereisten 

• Je bent klantgericht 

• Kennis van de HACCP wet- en regelgeving is een pre 

• Je bent flexibel inzetbaar doordeweeks van 10:00-19:00 uur, zaterdag 9:00 – 

18:00 en op zondag van 13:00 – 18:00 uur 

• Representatief 

 

Hoe ziet je werkdag eruit? 

• Zorgen voor een correcte presentatie van artikelen, prijzen e.d.  

• Zorgen voor voldoende voorraad in de voorgeschreven presentatie, bijvullen en 

spiegelen van schappen en vitrines. 

• Ontvangen van aangeleverde goederen en deze opslaan op de daarvoor 

aangewezen plaats. 

• Ontvangen van klanten met een glimlach. 

• Opnemen en behandelen van bestellingen, kleine aankopen en cateringen. 

• Voorbereiden dag-, week- en weekendspecials. 

• Assisteren bij het uitwerken van reclameacties en het inrichten van 

productuitstallingen, etalages e.d. 

• Afsluiten van de kassa bij einde dienst of werkdag. 

 

 

 

 



 
 

Wat bieden wij? 

Wij volgen het Arbeidsvoorwaarden Reglement van Koninklijke Horeca Nederland en 

bieden goede primaire arbeidsvoorwaarden. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden 

bestaan onder andere uit: medewerkerskorting (winkel/ catering en brasserie) en 

pensioenregeling via Pensioenfonds Horeca & Catering.  

 

Salaris is conform Referentiefunctie Horeca in combinatie met Horeca-CAO.  

 

Het meest belangrijke is dat je komt te werken in een team met enthousiaste vakkundige 

collega’s! 

 

Geïnteresseerd in deze functie? Mail je sollicitatiebrief met c. v. naar Karin op 

k.rox@delicat.nl  

mailto:k.rox@delicat.nl

