
 

 

 

 

Slagerij medewerk(st)er 
 

Ons bedrijf 

De leuze van Ateljee 94 is niet voor niets ‘Voeding met passie’. We zijn een 

ambachtelijke slagerij met producten met een authentieke smaak en een 

traceerbare achtergrond. Jarenlange ervaring en pionieren resulteren in het 

huidige assortiment. We werken hoofdzakelijk met prepack in onze slagerij. 

Verder krijg je als medewerker toegang tot een slagerij en keuken met de 

allernieuwste toestellen en moderne technologie. 

 

Functieomschrijving 

Op zoek naar een voltijdse of deeltijdse job als medewerker in een slagerij? 

Wij zijn op zoek naar een winkelmedewerker die wil instaan voor onze 

prepackafdeling. 

Het uurrooster valt tussen 7u00 en 17u00 (glijdende uren) en je zal werken van 

dinsdag tot zaterdag. 

 

Profiel 

• Je hebt reeds ervaring met een snijmachine 

• Je hebt reeds ervaring met het verpakken van vlees 

• Je bent op zoek naar parttime of fulltime functie 

• Je bent beschikbaar op zaterdag (eventuele beurtrol) 

• Je kan zelfstandig ingezet worden 

• Je bent flexibel naar werkuren en jobinhoud 

• Je gaat zeer hygiënisch te werk 

 

 



 

 

Job gerelateerde competenties 

• Kaas en charcuterie snijden met een snijmachine 

• Kaas, vlees en charcuterie verpakken en etiketteren 

• Producten op rekken of schappen plaatsen 

• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen 

• Bestellingen plaatsen 

• De staat en bewaring van bederfbare producten controleren 

• De verkoopruimte en de producten in de afdeling onderhouden en 

schoonmaken 

 

Aanbod 

We bieden jou het volgende aan: 

• Een snelle opstart 

• Loon is bespreekbaar + maaltijdcheques van 6 euro 

• KM-vergoeding + wasvergoeding 

• Flexibel uurrooster 

• Werken van dinsdag tot zaterdag 

• Filevrije omgeving 

• Toffe sfeer binnen een familiezaak 

• De kans op een vast contract na positieve evaluatie 

 

Flexijobbers ook welkom!! 

Zie jij jezelf helemaal binnen de rol die wij hier beschrijven? Wacht niet langer 

en solliciteer dan nu met CV, via jobsateljee94@gmail.com en wie weet tot snel! 
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