
Word jij blij van het verwelkomen van onze klanten? Lees dan snel verder! 
 

Jouw takenpakket in een notendop: 

Als verkoopmedewerker ben je het gezicht van de winkel en weet jij met je vakkennis de klanten op de juiste 

manier te helpen. Een erg belangrijke functie want de klant, dat is waar het om draait. 

Verder behoren de volgende werkzaamheden tot je taken: 

 De klant actief en gastvrij benaderen 

 Advies geven aan klanten op het gebied van supplementen en drogisterij-  en reformartikelen 

 Kassa werkzaamheden 

 Up-to-date houden van de voorraad 

 Alle andere voorkomende werkzaamheden 

Je bent/hebt: 

 affiniteit met drogisterij- en reformartikelen 

 beschikbaar doordeweeks en in de weekenden 

 je wil tijdens vakanties graag extra werken 

 servicegericht ingesteld en je voelt je verantwoordelijk voor je werkzaamheden 

 leergierig 

Je krijgt: 

 een veelzijdige baan waarin je je kwaliteiten en creativiteit kwijt kan 

 opleidingsmogelijkheden passend bij de functie 

 salaris volgens de cao drogisterijbranche 

 personeelskorting voor eigen aankopen 

Over je nieuwe werkgever  

Bij VitaCora werk je, samen met je collega’s aan een omgeving waarbij de klant steeds bewuster wordt op het 

gebied van gezondheid en gezonde voeding. 

VitaCora is een zelfstandige onderneming niet gebonden aan een organisatie of franchiseformule, met een 

bijzonder assortiment hoogwaardige producten geselecteerd op kwaliteit. 

 

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk of per mail aan Mevr. C. Kooijman  

Natuurdrogist VitaCora, Gamerschestraat 39, 5301 AP, Zaltbommel. 

Email:   info@vitacora.nl 

 

De sollicitatie procedure 

1. Je solliciteert, we laten je zo snel mogelijk weten of we een gesprek willen plannen of dat andere 

kandidaten beter passen. 

2. Kennismaken, bij het eerste gesprek maken we kennis en kijken of er een echte klik is. 

3. Contractvoorstel, blijkt het enthousiasme wederzijds? Dan doen wij graag een aanbod. 

4. Welkom! Ben je akkoord met de aanbieding en heb je het contract getekend? Welkom bij ons team! 

Parttime uren: minimaal 8 uur per week 

Soort dienstverband: Parttime 

Arbeidsvoorwaarden: personeelskorting 

Werkschema:  Dagdienst, ma-za 

Thuis werken: nee 


