
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 voor onze slagerij in de HANOS vestiging te Apeldoorn op zoek naar slagers. 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 minimaal een vakopleiding tot slager afgerond en/of relevante werkervaring in een vergelijkbare functie;
• Je hebt minimaal een niveau 2 MBO opleiding afgerond;
• Je hebt passie voor horeca en de ambacht van het vlees;
• Je bent een teamplayer;
• Je kunt goed samenwerken en communiceren;
• Je bent enthousiast en hebt een hands-on mentaliteit;
• Je bent flexibel;
• Je hebt 1x per vier weken een week avonddienst;
• Je bent erg gastvrij en kunt klanten goed te woord staan en adviseren.

Wat bieden wij jou?
Je komt te werken in een professioneel en gezellig team van vaklieden. We werken met de Cao voor het Slagersbedrijf en jij krijgt uitzicht 
op een vast dienstverband. Wij werken uitsluitend met vleesdelen van het rund, kalf, varken en lam van een uitzonderlijke kwaliteit. 

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 Apeldoorn is groots van opzet met een professionele uitstraling. Met passie is het team elke dag 
bezig met het mooiste vlees en vleeswaren. Door jarenlange ervaring kunnen zij van alles vertellen over de herkomst van de producten.  
Daarnaast denken zij graag mee met onze klanten over de mogelijkheden van de verschillende soorten vlees op de menukaart. 

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 Peter Wals: Apeldoorn@vanderzee.nl. Voor meer informatie over de functie kan 
je bellen naar: 06-53959257 of 055-529 4442. 
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