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Corona, hoe verder? / Corona, wie weiter? / Corona, and
now?
Per 23-3-2020 sluiten wij wegens de Corona situatie voorlopig onze winkel voor publiek.
Bezoek is wel nog mogelijk op afspraak. Onze webshop blijft uiteraard actief. Bestellingen
worden normaal afgehandeld..
Ab dem 23.03.2020 werden wir wegen die Corona Situation unser Geschäft vorübergehend
für die Öffentlichkeit schließen. Besuche sind nach Vereinbarung noch möglich. Unser
Webshop bleibt natürlich aktiv. Bestellungen werden Normal bearbeitet .
As of 3/23/2020 we will temporarily close our store to the public, due to the Corona Situation.
Visits are still possible by appointment. Our webshop will of course remain active. Orders will
be handled normally..
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Vacature bij Grootspoor.com /

Webshopmedewerker/verkoopmedewerker
Wij zijn een jong familiebedrijf en expert op het gebied van grote modeltreinen (grootspoor)
met klanten over de hele wereld. Werken bij ons betekent dat je werkt in een klein hecht
team.
Wat ga je doen?
Je beheert voornamelijk de webshop en af en toe assisteer je in de winkel. Op enthousiaste
wijze weet jij de klant in de webshop en in de winkel te helpen en te adviseren over de
aanwezige producten. Onze winkel willen wij natuurlijk wel netjes en aantrekkelijk houden.
Samen met ons zorg jij dan ook voor een geordende winkel, voorraadcontrole en signalering
bij dreigende tekorten.
Ben jij de ideale kandidaat? Bij jou staat plezier in het werken voorop en je vindt het leuk om
onderdeel te zijn van een klein team. Jij: • bent klantgericht en je hebt een klantvriendelijke
instelling • bent representatief, flexibel, probleemoplossend en stressbestendig • streeft naar
de hoogst mogelijke klanttevredenheid • beschikt minimaal over een MBO/Mavo opleiding •
bent de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig en ook in het Engels en Duits kan je
je goed verstaanbaar maken. • Woont in de regio Alkmaar en omstreken
Interesse?
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Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie binnen een klein familiebedrijf waar jij
jezelf op alle terreinen kan ontwikkelen. Onze focus ligt op de in- en verkoop van modelspoor
en aanverwante artikelen en voor onze klanten, voor wie modelspoor hobby is, willen wij een
feestje bouwen waarbij de sky de limit is. Onze klanten komen vanuit de hele wereld binnen
voor goed advies en een babbeltje.
Naast een prettige werksfeer bieden wij: • een contract voor 16 tot 40 uur in opbouw. • Onze
winkel is open van woensdag t/m zaterdag. De werktijden van de web shop variëren van
maandag t/m vrijdag. We verwachten dat jij aanwezig bent op de woensdag, donderdag en
eventueel vrijdag en verdere uitbreiding in uren/dagen in opbouw. • De mogelijkheid alle
taken op te pakken die het beste bij je capaciteiten passen. • De Cao voorwaarden voor
detailhandel Gemengde- en Speelgoedbranche, waarbij sprake is van 24 vakantiedagen bij
een contract van 40 uur. • Reiskosten woon-werkverkeer van toepassing bij een minimale
afstand van 10 km. • Werknemer neemt deel aan de collectieve pensioenregeling. • Salaris in
aanvang tussen € 1350,- en 2500,- bruto p/m o.b.v. 40 uur afhankelijk van kennis en ervaring.
• Een andere mogelijkheid is een basissalaris met percentage winstuitkering. • Proefperiode
van 2 maanden waarna jaarcontract en vast contract bij geschiktheid • Een klein hecht team
waarbij een goede werksfeer bovenaan staat
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
Michaël van Hoof, Grootspoor.com, 06-4525 8769
www.grootspoor.com/michael@grootspoor.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. .
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Aanbevolen films / Empfohlene Filme / Recommended films
HSB-Gartenbahner auf Tour, Tag 2
ZWEIWEG CRAILER
Trams nieuwe Sydney Light RailL2
Harzquer- und Brockenbahn Anfang Februar 2020
Unterwegs mit der Selketalbahn in Sachsen-Anhalt

mhtml:file://C:\Users\joyce\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.O... 23-3-2020

Vacature bij Grootspoor.com & CORONA

Page 3 of 3

Met vriendelijke groet,
Michael van Hoof
Grootspoor.com
Kanaaldijk 122B
1831GC Koedijk
Telefoon: 072-5618707
Fax: 072-5627806
Email: info@grootspoor.com
www.grootspoor.com

Is onze winkel niet bij u in de buurt?
Desgewenst sturen wij uw bestelling graag toe of komen we het persoonlijkbij u
langsbrengen.
GROOTSPOOR.COM , 300 vierkante meter aan puur Groots
Grootspoorplezier!
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