
Ben jij het ontbrekende 
puzzelstukje?

Op zoek naar de lekkerste job van ‘t stad?
Kom bij Team Michielsen!



Wij zoeken:

Sales 
verantwoordelijke

Je bent gedreven en je gaat 
geen uitdaging uit de weg.

Je bent verantwoordelijk voor het interne beleid, 
de strategie van de verkoop- en productieafdelingen.

Je kan leidinggeven.
Je werkt graag in teamverband.

Je tilt de verkoop, de productie en onze
dienstverlening naar een 

hoger niveau.
Heb Je al deze skills in huis? 

Wacht niet langer 
en solliciteer 

nu! 



         

       

               
                   2 voltijdse 
      of deeltijdse 
     winkelverkopers
   Je bedient onze klanten in de winkel.
      Je houdt van netheid en orde.
         Je hebt een passie voor lekker eten.
   Je werkt graag in teamverband.
      Heb je nog geen ervaring? Geen nood!
          Wij leren jou de knepen van het vak!
   Ben jij de persoon die we zoeken?
      Wacht niet langer 
                   en solliciteer nu! 

Wij zoeken:



3 jobstudenten
Je bedient onze klanten in de winkel.
Je bent klantgericht en vriendelijk.

Je hebt een passie voor lekker eten.
Je bent een vlotte, sociaal aangelegde student.

Je bent beschikbaar en bereid 
om op zaterdagen te werken.
Je bent flexibel naar uren en 
springt graag in volgens je lesuren.

Dan is
Keurslager 
Michielsen jouw           springplank 

       naar de toekomst!

Wij zoeken:



Poetshulp
Je hebt een natuurlijk talent voor poetsen 

en oog voor details.
Je bent stipt en gemotiveerd.

Je kan zelfstandig werken en hebt gevoel 
                voor verantwoordelijkheid.

                          Je houdt van netheid en orde.
                                            Je werkt het liefst van13u tot 20u
    op maandag, dinsdag, woensdag, 
       vrijdag en zaterdag.

       
       Dan is Keurslager 
                        Michielsen de         perfecte match!

Wij zoeken:



Wij bieden:
Een aangename werksfeer in een jong en dynamisch bedrijf

met veel ruimte voor innovatie.
Loon op basis van competentie.

Donderdag en zondag steeds vrij.

Wil je deel uitmaken van ons leuk team? 
Aarzel niet en solliciteer met CV 

telefonisch op het nummer +32 (0)3 238 51 14 of 
via mail administratie@keurslager-michielsen.be

Keurslager Michielsen
Anselmostraat 43 - 2018 Antwerpen

Winkel doorlopend open van 9:00 tot 18:00 uur
Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen


