
VACATURE 
Ben jij een echte vleeskenner en draai jij je hand niet om voor het portioneren, presenteren en verkopen van ons mooie vlees assortiment? Wij zijn 

in onze HANOS vestiging in Hengelo op zoek naar een medewerker bij Van der Zee Vleesgrootverbuik b.v. Ben jij dit? Lees dan snel verder over deze 

vacature en solliciteer!

Wat ga je bij ons doen? 

Als medewerker in onze slagerij ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Het verkopen van topkwaliteit vlees, een breed assortiment aan 

vleesproducten en werken in een dynamische omgeving is wat je bij ons kunt verwachten. De vleesafdeling bij HANOS kun je zien als jouw 'slagerij'. 

Elke dag zorg je samen met je collega's weer voor een goede en commerciële winkelpresentatie en verras je de klanten met tips en adviezen. Je 

draait je handen niet om voor het portioneren en presenteren van de dagelijkse aanvoer vers vlees. Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk 

voor het op een correcte wijze informeren en adviseren van onze klanten. Tevens behoort het bijvullen van de goederen en het klaarmaken van 

bestellingen tot je werkzaamheden. Jouw ervaring en vakkundigheid zorgen ervoor dat je de vleesafdeling, samen met je collega’s, optimaal laat 

functioneren.

Wat vragen wij van jou?

• Je hebt al enige ervaring opgedaan in de vleessector.

• Natuurlijk deel je onze passie voor vlees en horeca.

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent een teamplayer.

• Je werkt nauwkeurig en je enthousiasme en klantvriendelijke instelling zorgen voor een optimale klanttevredenheid.

• Je hebt een gemotiveerde instelling en je bent leergierig.

• Ten slotte ben je flexibel inzetbaar van maandag t/m zaterdag.

Wat bieden wij jou?

• Een baan in een dynamische werkomgeving, met veel variatie in je werk en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen.

• Een goed salaris.

• Werken in een enthousiast team.

• Een bedrijfspensioenregeling.

Wie zijn wij?

Ambachtelijke slager Van der Zee is in 1925 ontstaan. In 2007 zijn wij onderdeel geworden van de HANOS en in alle vestigingen van HANOS 

in Nederland en België is onze slagerij gevestigd. Kwaliteit borgen wij door actief bij de productie van eten en drinken betrokken te zijn. Een 

voorbeeld; naast de ontwikkeling van lokale veerassen, stimuleren wij circulaire economie door dierlijke eiwitten deels te vervangen door regionaal 

geteelde veldbonen in producten die wij bereiden in onze keukens en slagerijen.

 

De afdeling

De vleesafdeling binnen HANOS is groots van opzet met een professionele uitstraling. Onze inkopers kopen de beste kwaliteit vlees en 

vleesproducten in. De medewerkers op de vleesafdeling werken veelal al jaren met vlees en vleesproducten en kunnen vertellen over de herkomst 

van het vlees . Daarnaast denken zij graag mee met onze klanten over de mogelijkheden van de verschillende soorten vlees op de menukaart. In 

het voorjaar 2019 is onze vestiging in Hengelo geopend. Vanuit onze zelfbedieningsgroothandel van ruim 15.000 m² bedienen we dagelijks onze 

(horeca) klanten in Twente en omgeving. Met ruim 80 vakmensen zorgen we in Hengelo voor een optimale samenwerking in onze groothandel en 

binnen de logistiek.

Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn? 

Heb je zin om deze uitdaging aan te pakken? Na je sollicitatie ontvang je z.s.m. bericht van ons of je wordt uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. Stuur je CV en motivatiebrief naar Wilfried Huls; wilfriedhuls@vanderzee.nl. Voor meer informatie over de functie kan je 

bellen naar: 06-83063626. 

Een referentiecheck kan deel uit maken van de selectie.

MEDEWERKER SLAGERIJ HENGELO


