Coffee Joy Ambassador

Introductie
Wij zijn op zoek naar meerdere Coffee Joy Ambassadors in de regio’s Amsterdam, Amersfoort,
Arnhem, Groningen, Eindhoven, Utrecht, Den Haag en Tilburg.

Over Selecta
Selecta Nederland is onderdeel van de Selecta Groep. In Europa zijn wij marktleider op het
gebied van eten en drinken, 24/7, onbemand. Verspreid over 16 landen bedienen wij dagelijks 12
miljoen consumenten met onze onbemande F&B concepten. Binnen een snel veranderende
markt leveren wij maatwerk facilitaire eet en drink oplossingen voor onze klanten. Dit doen wij
onder andere samen met Starbucks, Albert Heijn to go, Lavazza en uiteraard ons eigen merk
Pelican Rouge!

Over de functie
Als Coffee Joy Ambassador ben jij hét visitekaartje van Selecta. Je bent verantwoordelijk voor
het schoonmaken van koffieautomaten en het aanvullen van deze automaten bij je vaste
klanten. Dit doe je door de automaten te reinigen en bij te vullen. Daarnaast voorkom en verhelp
je de kleine storingen in de machines. Je bent veelal aan het werk tijdens pauzes van
werknemers op desbetreffende locatie. Je vindt het dus leuk om een praatje te maken!
Weet je niet precies hoe het schoonmaken van deze machines werkt? Geen probleem! Je krijgt
een week lang een training om alle ins en outs van de machines onder de knie te krijgen.
Vervolgens ga jij een vast rooster draaien, maar het is wel belangrijk dat je flexibel bent
ingesteld. De werktijden zijn van tussen 7 uur 's ochtends en 17 uur 's middags van maandag tot
en met vrijdag.

Over jou
•
•
•
•
•
•

Er is geen minimale opleiding vereist;
Je kunt een VOG overleggen;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en je bent communicatief
vaardig;
Je bent in een goede fysieke gesteldheid en weet van aanpakken;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer;
Je weet alles tot in de puntjes te regelen, de klant kan altijd op je rekenen.

Selecta biedt
Een aantrekkelijk marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, bestaande uit onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vast salaris (afhankelijk van je ervaring);
Een vast aantal uur per week (zowel parttime als fulltime is mogelijk);
Werkervaring bij een toonaangevend bedrijf;
Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid;
Individueel keuze budget (ten hoogte van 1 maandsalaris);
8% vakantiegeld;
25 vakantiedagen op basis van fulltime dienstverband;
Een pensioenverzekering bij BeFrank

Interesse en solliciteren?
Heb je interesse én voldoe je aan het profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van een upto-date CV + een gerichte motivatie, graag tegemoet. Voor vragen over deze vacature kun je
contact opnemen met Corinne Stap-Boer HR Business Partner via +316-21973500 /
HRNL@selecta.com.

