
Neem een warme glimlach. 
Voeg verse, gezonde en lekkere producten toe en kruid af 
met een flinke snuif liefde voor de ambacht van weleer. 
Het resultaat? Bon Appétit, een atelier waar passie voor 
vernieuwing, topkwaliteit en vreugde primeren. 
Is professionaliteit ons hoofdgerecht, dan is plezier ons dessert.

Bon Appétit is een atelier waaronder bakkerij, slagerij, kazen en delicatessen, 
broodjes en snacks, traiteur alsook culinaire geschenken zijn ondergebracht in één pand. 
Naast onze winkel hebben we een bistro waar we creatief met producten uit onze winkel 
aan de slag gaan.
Wij willen minimum een 9 voor sfeer en gezelligheid. Er moet hard gewerkt worden maar 
wij vinden sfeer, collegialiteit en verdraagzaamheid erg belangrijk. 
Onze klanten behandelen we als koningen… 

Ben je een teamplayer met wat power? 
Laat niet na je cv aan ons te bezorgen…. 
Wij zoeken jou!



WINKELVERANTWOORDELIJKE (M/V) 
ervaring is een pluspunt

Onze nieuwe collega

• staat in voor de selectie en de planning van het personeel
al naargelang de periode en de drukte samen met de zaakvoerder.

• kent de wereld van de charcuterie en kaas en kan een winkel
en toonbank tot in de puntjes verzorgen.

• begrijpt de filosofie van ons bedrijf en kan deze vertalen naar klanten en medewerkers.
• houdt van een divers team, kan deze aansturen en motiveren en is ervan overtuigd dat

vriendelijkheid, respect en begrip een meerwaarde zijn voor ons bedrijf.
• neemt initiatief en heeft een hands-on-mentaliteit, springt bij waar nodig en denkt mee na

over de toekomst en de opportuniteiten van ons bedrijf.
• heeft een feeling met food en houdt van lekker eten.
• heeft geen probleem met weekendwerk en werken op feestdagen.

Klantvriendelijkheid is je met de paplepel ingegeven.
Ervaring in de sector is een pluspunt! Indien dit niet het geval is zorgen we 
voor een opleidingstraject in samenspraak.
Wij bieden jou een aangename werksfeer met veel afwisseling.

Solliciteer snel!

Stuur je sollicitatiebrief naar Stationsstraat 88, 3150 Haacht 
of mail naar Caroline@bon-appetit.be



Kok met interesse of kennis van bakkerij /
slagerij  (M/V) 
ervaring is een pluspunt

Onze nieuwe collega

• Is enthousiast , vriendelijk, behulpzaam en stressbestendig, een snelle denker , leergierig & positieve probleemoplosser.
( initiatiefnemer )

• Je hebt ervaring als kok en interesse in de bakkerij/slagerij /traiteur en in de keuken , het is een heel afwisselende job met
veel verantwoordelijkheid en verschillende stielen in één functie.

• We werken met een rotatiesysteem waardoor je de ene week erg vroeg begint en de andere week de late shift voor je rekening
neemt.Je werkt op verschillende afdelingen die elke 3 weken wisselen

• .Je bent steeds op maandag en op dinsdag thuis.
• Je kan bij ons extra uren doen naast je voltijdse job als flexi medewerker.
• Je houd dus van afwisseling
• Je zorgt voor de voorraad , de bestellingen , je maakt je eigen productieplanning en zorgt ervoor voor de nodige afwisseling aan

de hand van een seizoensplanning.
• Je weet dat de drukke periodes in weekends en op feestdagen zijn
• Je werkt met een jong team en kan jonge mensen motiveren en hebt veel geduld.
• Je bent op zoek naar iets op lange termijn en wil je hiervoor inzetten.
• Ben je dedicated heb je verantwoordelijkheidszin en hou je van orde , netheid en structuur en je hebt oog voor kwaliteit? Een hart

voor het ambacht? Een neus voor trends? Dan is deze job op je lijf geschreven.
• Houdt van een divers team, kan deze aansturen en motiveren en is ervan overtuigd dat vriendelijkheid, respect en begrip een

meerwaarde zijn voor ons bedrijf.
• Neemt initiatief en heeft een hands-on-mentaliteit, springt bij waar nodig en denkt mee na over de toekomst en de opportuniteiten

van ons bedrijf.
• Heeft geen probleem met weekendwerk en werken op feestdagen.



ATELIER MEDEWERKER VAST OF FLEXI (M/V) 
met kennis van beenhouwerij en bakkerij

Onze nieuwe collega

• zorgt ervoor dat onze toonbank gevuld kan worden
met lekkers.( traiteurgerechten , vers vlees, patisserie en gebak )

• is een echte foodlover en houdt van het maken van vleesbereidingen en zoete zondes.
• is enthousiast, vriendelijk, behulpzaam en stressbestendig, een snelle denker, leergierig &

positieve probleemoplosser. (initiatiefnemer)
• heeft ervaring of interesse in de bakkerij, slagerij, traiteur en keuken. Het is een heel

afwisselende job met veel verantwoordelijkheid en verschillende stielen in één functie.
• zorgt voor de voorraad, de bestellingen, maakt je eigen productieplanning en zorgt

voor voor de nodige afwisseling aan de hand van een seizoensplanning.
• is een vroege vogel die voor dag en dauw aan de slag gaat.
• weet dat de drukke periodes in weekends en op feestdagen zijn.
• werkt met een jong team en kan jonge mensen motiveren en aansturen.
• is op zoek naar iets op lange termijn en wil zich hiervoor inzetten en bijleren.

Wij bieden jou een aangename werksfeer met veel afwisseling. 

Solliciteer snel!

Stuur je sollicitatiebrief naar Stationsstraat 88, 3150 Haacht 
of mail naar Caroline@bon-appetit.be



VERKOOPMEDEWERKER VAST OF FLEXI (M/V)
VOOR CHARCUTERIE, BAKKERIJ, TRAITEUR, 
KAZEN

Onze nieuwe collega

• zorgt voor een mooi gepresenteerde toonbank en begeleidt
onze klanten bij hun aankopen.

• is klantvriendelijk en houdt van voeding en afwisseling.
• doet een deel productie: bakken van broodjes en afwerken van taarten en koeken.
• heeft een hands-on mentaliteit en heeft oog voor details.
• is een teamplayer (collegiaal), spontaan en houdt van orde en netheid.
• heeft geen problemen met weekendwerk waar je met een team van studenten werkt.
• werkt zowel met de vroege als de late.
• is verantwoordelijk en kan zelfstandig werken,

We maken ook kaasschotels, verrassingsbroden, koude schotels, enz. Kortom wij zoeken een 
echte foodlover die creatief is!
Je bent op maandag en dinsdag thuis en werkt in het weekend (zondag tot max 14u00). 
Wij bieden jou een aangename werksfeer met veel afwisseling.

Solliciteer snel!

Stuur je sollicitatiebrief naar Stationsstraat 88, 3150 Haacht 
of mail naar Caroline@bon-appetit.be
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