
VACATURE 
 
Anne & Co | WinkelmedewerkerIn augustus 2022 is in Ilpendam de dorpswinkel Anne & Co geopend. Een unieke participatie-

winkel; vóór het dorp en mogelijk gemaakt dóór het dorp. Wij verkopen allerhande producten: 

van de dagelijkse boodschappen tot lekkere wijnen, leuke cadeaus en vers gebakken broodjes.  

Er wordt zoveel mogelijk lokaal en biologisch ingekocht en de klanten zijn veelal buurtgenoten, 

B&B gasten en dagjes mensen. Het team van de winkel bestaat uit zes betaalde krachten en een 

grote groep vrijwilligers. Om dit team te versterken en de continuïteit van de winkel te waarborgen 
zijn wij op zoek extra medewerkers.

Twee vacatures voor winkelmedewerkerWij zoeken: 2 collega’s voor totaal 20 uur voor de dagen:• zaterdag                                  (4 tot 8 uur)• zondagochtend                        (4 uur)• andere dagen in overleg           (8 tot 12 uur)Bovenstaande uren zullen in overleg worden verdeeld onder de twee nieuwe krachten.Wat zijn de werkzaamheden?De werkzaamheden die je in de ochtend doet bestaan uit het inruimen van geleverd brood, het 

afbakken van brood(jes) en de winkel openen. Zodra de winkel open is bedien je de klanten en 

reken je af met onze gave nieuwe kassa. Daarnaast zullen er diverse andere werkzaamheden  

uitgevoerd moeten worden zoals schappen aanvullen, bestellen, schoonmaken en de winkel net-

jes houden. Je zult samenwerken met een andere vaste kracht en/of worden ondersteund door 

een vrijwilliger.

Wat bieden wij?
Deze functie valt onder de CAO ‘Levensmiddelen’ en het salaris wordt naar aanleiding van deze 

CAO vastgesteld waarbij we rekening houden met de specifieke activiteiten en verantwoordelijkhe-

den behorende bij deze functie. In eerste instantie krijg je een contract voor 3 maanden met uitzicht 

op een vast dienstverband. Je komt in een super team terecht met gezellige collega’s, enthousiaste 
vrijwilligers en klanten die blij zijn dat er weer een winkel in het dorp zit.
Interesse?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en CV 

naar lotte@anne-co.nl en geef aan op welke dagen je beschikbaar bent. Wij nemen dan spoedig 
contact met je op.
 
Tijdslijn
Publicatiedatum vacature        20 januariDeadline reacties:      1 februariGesprekken:                   1 t/m 12 februariStart datum:                  in overleg en zo snel als mogelijk

Wij zien je reactie graag tegemoet!Het team van Anne & Co


