”Word JIJ onze nieuwe collega?”

Dit ga je doen

Gastheer/Gastvrouw
Shell Kampen/Lelystad


Gemiddeld 3 uur per week
(oproepkracht)

Zoek jij een afwisselende baan, ben jij zowel
doordeweeks (overdag en ’s avonds) als in het
weekend beschikbaar? Vind jij het leuk om met
gasten om te gaan en ze net dat stukje extra
te bieden? Weet jij met jouw enthousiasme en
energie goed te schakelen tussen de
verschillende werkzaamheden en komen
gasten altijd op de eerste plaats?
Dan zijn per direct wij op zoek naar jou!

Als gastheer/gastvrouw ben je het visitekaartje van
Van Staveren. Je ontvangt onze gasten op een
gastvrije en proactieve wijze en je helpt aan de
kassa. Je draagt bij aan een actieve verkoop van
artikelen uit de shop. Verder help je bij het
inrichten, presenteren en bijhouden van de shop.
Je zorgt voor een schoon en opgeruimd station,
zowel binnen als buiten. Je werkt volgens
voorgeschreven (veiligheids)procedures en
richtlijnen.

Wat wij van jou vragen?






Familiebedrijf van Staveren bestaat al meer
dan 70 jaar en telt 36 bemande en
onbemande tankstations onder de merken



Shell, Tank S en 11 Blue Carwash waslocaties.
Het team bestaat uit 85 betrokken en
gedreven medewerkers.
Ben jij helemaal enthousiast na het lezen van
deze vacature? Stuur je motivatiebrief en CV
o.v.v. “Gastheer/Gastvrouw Shell
Kampen/Dronten” via e-mail naar:
werken@staveren.nl. Als je vragen hebt, dan
bel je naar 0527 63 63 63.




Je bent gast- en servicegericht, representatief
en straalt enthousiasme uit;
Je spreekt vloeiend Nederlands en bent
communicatief vaardig. Engels is handig voor
onze buitenlandse gasten;
Je bent flexibel inzetbaar, doordeweeks en in
het weekend
Je bent op diverse locaties inzetbaar.
Gastvrijheid zit in je bloed. Je vindt het een
sport om onze gasten blijer de deur uit te laten
gaan dan ze kwamen. Bijvoorbeeld door het
geven van advies over onze producten;
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Je zorgt
dat het station schoon en opgeruimd is. Je voert
je werkzaamheden zo uit dat het station een
veilige en prettige plek is voor zowel je collega’s
als voor onze gasten.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen
vervoer.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wij bieden jou

Wij bieden jou een afwisselende en flexibele baan in
een leuk team. Heb je ambitie, dan zijn er
doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden.
De salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden
zijn conform de cao voor Tankstations en
Wasbedrijven (BETA).

