
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
flexijobber voor verkoop op zaterdagen 
Shop te 9800 Deinze 

 

OMSCHRIJVING 

JOUW TAKEN 

✓ Verkoop uitgebreid: Klanten bedienen, uitleg over producten kunnen geven 

✓ Bestellingen voorbereiden & klaarzetten 

✓ Charcuterie & kazen snijden (kunnen werken met een snijmachine) wordt aangeleerd 

✓ Bereiden van antipasto/apero planken 

✓ Geschenkmandjes maken 

✓ Afwas/opkuis winkel 

✓ Aanvullen winkelproducten 

✓ Soms leveringen voor feesten/bedrijven 

 

ONZE VEREISTEN 

✓ Je hebt oog voor kwaliteit, details & hygiëne 

✓ Je kan zowel zelfstandig als in team werken 

✓ Inzicht hebben en linken leggen tussen verschillende zaken is een must, alsook 
kunnen multitasken 

✓ De organisatie, planning & orde van je werkplek is belangrijk voor jou  

✓ Je hebt een verzorgd voorkomen en bent een fit persoon 

✓ Je bent flexibel, vlot in de omgang en positief ingesteld , kortom een spring-in-’t veld 

✓ Respect, betrouwbaarheid & stiptheid zijn belangrijke waarden voor jou 

✓ Je hebt zin om te werken  

 

Ervaring in de horeca/traiteur is een pluspunt 

Rijbewijs B is een pluspunt (voor eventuele leveringen) 

Jouw inzet maakt bij ons het verschil, dankzij je kennis & enthousiasme werk je actief 
mee aan de groei van Miss Lasagna 

Tijdens de sollicitatie maak je ook meteen kennis met ons team 

 

 

 

 



 

WAT WIJ JOU AANBIEDEN 

✓ Je komt terecht in een positieve en leuke werksfeer met afwisselende taken en een 
gedreven team  

✓ Openmind & transparante communicatie tussen collega’s en/of zaakvoerster 

✓ Wij zijn in een groeiende fase, waarbij jij mag meegroeien in ons verhaal 

✓ Je krijgt een uitgebreide opleiding (het is belangrijk dat je de producten kent die je 
verkoopt)   

✓ Na een positieve try-out werk je bij ons op interim basis als flexi-jobber 

✓ Werkuren zaterdag: 9u-18u 

✓ Op 12 min van Gent - 20 min van Kortrijk (trein) 

 

Miss Lasagna is een TAKE-AWAY concept, ontstaan in 2017.  Zij staan bekend om hun 
artisanale lasagna’s in alle mogelijk creaties, alsook hun aanbod aan pasta’s, antipasti, 
e.a. Italiaanse delicatessen. Naast de TAKE-AWAY leveren zij ook 
voor feesten & bedrijven.  

 

Voel je jou aangesproken? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar 
info@misslasagna.be of solliciteer via onze website www.misslasagna.be  
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