
 

 

Hoeve Ravenstein 

Ravensteinselaan 3 

3744 LM Baarn 

Tel: 035-666 83 84  

www.hoeveravenstein.nl 

info@hoeveravenstein.nl 

Afdeling:  Boerderijwinkel  
Functie:   Medewerker product presentaties  
Beschikbaar op: Zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur, regelmatig op vrijdag middag én 

tijdens de evenementen & koopzondagen van Hoeve Ravenstein 
Leidinggevende:  Saskia  
 
Wij zijn op zoek naar een pro-active medewerker voor het presenteren van producten van  
Hoeve Ravenstein. De medewerker is op de hoogte over de biologische, glutenvrije en 
streekproducten van Hoeve Ravenstein of heeft interesse om zich hier in te verdiepen.  
De medewerker brengt de producten op een enthousiaste manier onder de aandacht bij de 
bezoekers van de Boerderijwinkel en tijdens evenementen. 

 

Verantwoordelijkheden: 
 Aanspreken en informeren van bezoekers van de Boerderijwinkel, door middel van 

aantrekkelijke proeverijen en kortingsacties. 
 Kennis hebben van voedingsleer en biologische, glutenvrije en streekproducten 
 Advies geven aan gasten over de producten en de werking ervan 
 De klant met een tevreden gevoel ontvangen en naar huis laten gaan 
 Zorgen voor een herhaal bezoek van de klant 
 Presenteren producten uit de Boerderijwinkel tijdens evenementen van Hoeve Ravenstein 
 Afhandeling bij de kassa in de boerderijwinkel of bij promotiestand 
 De medewerker staat open voor het presenteren van allerlei productgroepen zoals vlees, 

vegetarisch, glutenvrij, suikervrij, biologisch etc.  

 

Profiel: 
 Product kennis 

 Is flexibel 

 Kan zelfstandig werken  

 Is enthousiast en kan goed functioneren binnen een team 

 Is open en resultaat gericht 

 Kan goed communiceren met de gasten en collega’s 

 Woont in de omgeving van Baarn 

 Mogelijkheid om in de weekenden of tijdens avonden te werken 

Voordelen: 
 Werken binnen en enthousiast en gedreven team 

 Eigen inbreng en ideeën zijn altijd welkom 

 Mogelijkheid tot ontwikkeling  

Stuur om te reageren op deze vacature een motivatiebrief en CV naar: 
Hoeve Ravenstein 

Ms. Saskia Tupker  

Ravensteinse laan 3 

3744 ML  Saskia@hoeveravenstein 

Tel: 035-666 83 84 

http://www.hoeveravenstein.nlinfo@hoeveravenstein.nl/
http://www.hoeveravenstein.nlinfo@hoeveravenstein.nl/

