
LINDENHOFF CONSUMENTEN ZOEKT PER DIRECT 
zaterdagkracht (oproep) voor de boerderijwinkel 

Op ongeveer 20 minuten rijden vanaf Amsterdam in het pittoreske Baambrugge ligt een 
bijzondere plek verscholen; de Lindenhoff Marché! In onze boerderijwinkel is iedereen 
welkom van donderdag t/m zaterdag voor de mooiste authentieke producten rechtstreeks 
van de boerderij. Ontdek de lekkerste producten van het seizoen, onze slagers snijden het 
vlees vers van oorspronkelijke rassen, proef de selectie boerenkazen van de Kaasmeester of 
neem een kijkje op de boerderij en geniet van een kop koffie met huisgemaakte taart in onze 
Tuinkamer. 

Per direct zijn we hard opzoek naar versterking van ons team op zaterdag (maar ook op de 
andere dagen dat we open zijn is er met regelmaat versterking nodig). Onze missie is om 
samen met jou zoveel mogelijk mensen te laten genieten van goed geproduceerd producten 
met authentieke smaak - zoals de natuur het bedoelt hoeft! 


De Marché, Baambrugge  
- Werkdagen: zaterdag, en bij pieken/vakanties eventueel op andere dagen

- Werktijden: 09.00 – 18.00 uur 

- Locatie: Lindenhoff Marché, Rijksstraatweg 21, Baambrugg


WAT GA JE DOEN? 
- Klanten verwelkomen in de winkel 

- Kassa bedienen, afrekenen met bezoekers

- Zorgen dat de winkel er keurig uitziet en de producten mooi in de schappen liggen

- Het bijhouden van de groente en fruit afdeling (aanvullen, netjes neerleggen etc)

- Bediening in de serre van de tuinkamer 

- Koffie en broodjes maken voor de gasten

- Verpakken/portioneren in de kaaskamer of in de slagerij




WIE ZOEKEN WIJ?  
Ben je klantvriendelijk en zoek jij naar leuk en interessant werk voor de zaterdag? Vind je het 
niet erg om op tijd je bed uit te komen en in een gekoelde ruimte of buiten te werken? Werk 
jij secuur, ben je leergierig en proactief en schrik je niet terug van hard werken? Zit 
gastvrijheid en vrolijkheid in je bloed? Heb je al werkervaring in een winkel en/of een grote 
passie van eten? Dan zijn wij opzoek naar jou! 


Je bent welkom in ons team. Wij werken je in op diverse taken en vaardigheden. We leren je 
het nodige over gastvrijheid, communicatie en uiteraard de producten. Ook krijg je een 
barista cursus. Daarnaast trainen we je op het gebied van onze visie en waarden, die beide 
zeer belangrijk zijn binnen Lindenhoff.

 

We horen graag van je, per mail naar Hadewych Kleipool: medewerkers@lindenhoff.nl | 
0294-291272 

mailto:medewerkers@lindenhoff.nl

