
Bio-winkel Medewerker - Fruittuin van West  
per direct  |  ca 3 dg/wk  |  voor langere periode 
sluitingsdatum; 23 sept. 
 

Wanneer je de deuren van Fruittuin van West binnenstapt, word je ontvangen 
in onze bio-winkel. Niet zomaar één; onze winkel onderscheidt zich van 
anderen.  
 

Op onze boerderij hebben we een bio-winkel voor alle dagelijkse 
boodschappen en meer. Veel groenten halen we zelf op, bij bevriende bio-
boeren uit de polder. Verder verzamelen we bij lokale of anderszins 
bijzondere biologische producenten hun parels voor in ons assortiment. 
Bovendien verkopen we met heel veel plezier onze eigen producten. Dat is 
natuurlijk ons eigen fruit, maar ook in onze Fruittuingrot groeien onze eigen 
kroppen witlof en verschillende soorten paddenstoelen. We verkopen het 
vlees van onze eigen kippen, koeien en varkens. Met onze winkel willen we 
klanten inspireren; om lekker te eten, goed te koken en samen met ons en 
anderen de wereld iets mooier te maken.  
 

Als medewerker in onze winkel heb je altijd iets te doen. Verwelkom de 
bezoekers, presenteer de producten, vul de schappen, informeer klanten, 
verzin de nieuwste groente van de maand en enthousiasmeer mensen over de 
bijzondere producten die we bieden. We zoeken dus een sprankelende 
persoonlijkheid. Affiniteit met biologisch en goed eten is belangrijk! 
Winkelervaring is een voordeel, maar als het werk goed bij je past, dan leer je 
snel. Bovendien is een fijne werkhouding minstens zo belangrijk. Je bent niet 
bang om verantwoordelijkheid te pakken en je durft beslissingen te nemen 
waar jij van weet dat ze de winkel goed doen. Er is ruimte om te leren en te 
groeien.  
 

Werkdagen zijn van 9.30u – ca 18.30u. Het kan fysiek pittig werk zijn zo nu en 
dan; je bent veel in beweging en je tilt soms best zwaar. Werkdagen zijn 
flexibel en we houden zoveel als mogelijk rekening met ieders wensen. 
Werken in het weekend mag voor jou geen bezwaar zijn, op maandagen zijn 
we gesloten. Lijkt het je leuk om in onze bio-winkel te werken? Stuur een 
email met jouw motivatie en laat ons weten waarom deze vacature jou 
aanspreekt. Ook ontvangen we graag je CV. Je kunt mailen naar Lisan 
Sturkenboom: lisan@fruittuinvanwest.nl. 
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