Buurtlandwinkel zoekt verkooptalent
Voedseltuin Overvecht en Stichting Utrecht Natuurlijk openen dit najaar een buurtlandwinkel in Overvecht!
In de winkel worden producten verkocht van de Voedseltuin Overvecht, Stadstuin Klopvaart en
Stadsboerderij Gagelsteede. De winkel is ook ophaalpunt van Local2Local. Local2Local is een schakel tussen
boer en klant en biedt een assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten.
Op Stadsboerderij Gagelsteede komt de oorsprong van voedsel heel dichtbij. Eieren van de kip, honing van
de bijen, groente van de Voedseltuin: je hele maaltijd kun je er terug vinden.
De producten die in de winkel verkocht worden, komen uit de tuin, van de boerderij of van lokale telers:
duurzaam, vers en betaalbaar. Een winkel midden in de wijk, voor en door de wijk. In de landwinkel en op
het terras kun je terecht voor een kopje koffie, thee, een sapje, seizoensgroenten, kruiden en verse
producten. Het aanbod varieert, net als de seizoenen!
Voor deze geweldige winkel zoeken wij een bevlogen verkooptalent! Iemand die zich betrokken voelt bij de
wijk en duurzaam voedsel, bereikbaar voor iedereen, belangrijk vindt. De winkel is het 'uithangbord' van
Utrecht Natuurlijk, de Stadsboerderij en de Voedseltuin Overvecht. Wij zoeken daarom een verkoper die het
ook leuk vindt om een praatje te maken met bezoekers, ze wegwijs te maken en onze boodschap uit te
dragen.
Ben jij deze sociale duizendpoot, die duurzaam voedsel een warm hart toedraagt? Ben je goed in
organiseren, regelen en heb je commercieel talent? Vind je het een uitdaging om mee te groeien en te
denken in een nieuw concept? Dan zijn wij op zoek naar jou!
In onderstaand profiel vind je meer informatie, voor vragen kun je contact opnemen met Ans Klein Geltink.

Profiel/functieomschrijving verkooptalent
Als verkoper ben je mede-verantwoordelijk voor:
● de bedrijfsvoering van het winkeltje:
○ communicatie en promotie: hoe bereik je de consument en marketing
○ assortimentsontwikkeling en - advies
○ winkel- en productpresentatie
○ prijsstelling en marges
○ begeleiden/aansturen vrijwilligers
○ administratie en bijhouden dagomzet
● het onderhouden van dagelijkse contacten met leveranciers en producenten
● het aansturen, begeleiden en coachen van de vrijwilligers
Taken en werkzaamheden
● je zorgt voor coördinatie en uitvoering van werkzaamheden in het winkeltje (verkoop, koffie/thee,
uitgifte pakketten Local2Local)
● je begeleidt de vrijwilligers die vanuit verschillende samenwerkingspartners meehelpen in het
winkeltje
● je herkent potentieel en talenten bij de vrijwilligers en stimuleert de ontwikkeling hiervan
● je zorgt voor continuïteit
● werkzaamheden in verband met het uitgiftepunt Local2Local:
○ werven klanten
○ aannemen bestellingen
○ uitgifte bestellingen

Vaardigheden en kwaliteiten
● je bent in staat op een positieve en enthousiasmerende manier alle deelnemende organisaties te
vertegenwoordigen (je kunt vragen over Utrecht Natuurlijk, Voedseltuin Overvecht, Local2Local
beantwoorden)
● je weet hoe producten van alle deelnemende organisaties overtuigend aangeboden en verkocht
kunnen/moeten worden
● je onderschrijft de doelstellingen van de verkopende projecten/organisaties en weet deze uit te
dragen
● je bent bekend en/of hebt affiniteit met de verschillende doelgroepen van het winkeltje
● je bent in staat om op verschillende manieren en op verschillende niveaus te communiceren: naar
de leveranciers, klanten en vrijwilligers
● je bent ondernemend en kunt zelfstandig werken
● je bent in staat vrijwilligers aan te sturen en te begeleiden
● je kan omgaan met kinderen, vind het leuk en uitdagend om met kinderen een gesprek aan te gaan.
Voorwaarde:
 Je bent bij voorkeur woonachtig in Overvecht of hebt affiniteit met de wijk
 Je hebt een recent VOG of geen bezwaar er een aan te vragen
 Je hebt kennis van de Vreedzame Wijk methode of bent bereid je daarin bij te scholen
 Je beheerst de Nederlandse taal

Wat bieden wij?
 Een dynamische functie met veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën, in een natuurlijke en
inspirerende omgeving
 Volop mogelijkheden jezelf verder te ontwikkelen
 Een percentage van de verkoop van de producten. Daarnaast onderzoeken we momenteel de
mogelijkheden voor aanvullende financiële waardering
 Aantal uren/dagen in overleg. Het uitgangspunt is een groeimodel, waarin we beginnen op de
drukste dagen/uren.

Interesse?
Stuur je CV met motivatiebrief uiterlijk 9 september 2016 naar: ans@voedseltuinovervecht.nl, t.a.v . Ans
Klein Geltink.
Ook voor meer informatie kun je contact op nemen met Ans Klein Geltink: 06-11252724.
Uit de reacties nodigen we potentiele kandidaten uit voor een gesprek. Deze gesprekken zijn gepland voor
de week van 12 september.

