
Vacature: IJskar scooper - Student/Flexi

FOUBERT IJS is een jong dynamisch bedrijf uit Sint-Niklaas met ijssalons in Antwerpen en
Sint-Niklaas, en is een begrip in het Waasland en ver daarbuiten.

Meer details zijn te vinden op www.foubert.eu en www.centerken.be

Om hun sterke regionale groei verder te helpen verwezenlijken, is FOUBERT voor het komende
zomerseizoen op zoek naar enkele Ijskar scoopers.

Functie: Ijskar scooper.
Contract: 4 dagen per week + 1 reserve dag die je vrij houdt
Werkplaats: Ijsatelier - Sint-Niklaas, Nobels-Peelmanstraat 10
Startdatum: De vacature is beschikbaar vanaf begin maart tem midden september

FUNCTIE
Onze ijskarren vloot bestaat sinds 2021 uit 16 ijskarren die dagelijks op de baan zijn vanaf begin
maart tot en met midden september. Onze ijskarren vertrekken vanaf de middag en komen weer
laat op de avond terug binnen gereden in ons ijsatelier.

De ijskar scooper rijdt rond in het Waasland en omgeving, in een vooraf afgesproken zone. Hij/zij
schept ijsjes, maakt ijscoupes en bedient de klanten op de baan, op feestjes & festivals.

De belangrijkste taken voor onze chauffeurs:

- IJskar: bereiden van ijsjes en ijscoupes in take-away versie
- Bediening: bediening van de klanten aan de ijskarren
- Facility: u staat mee in voor het perfect proper en georganiseerd achterlaten van de

ijskar op het einde van uw werkdag .

Alle nodige vaardigheden worden via een uitgebreide, omwille van corona grotendeels online,
training aangeleerd.

We hechten ontzettend veel belang aan kwaliteit leveren aan onze klanten. We proberen de
beste service te leveren door middel van een sterke kwaliteitscontrole bij begin van het proces:
productie van het ijs, Inladen in diepvriezers op correcte temperaturen via digitale monitoring,
opleiding van onze chauffeurs en tijdige bijsturen, maar ook inspectie op orde en netheid.

HET VEREISTE PROFIEL

Opleiding en professionele ervaring:

- Minimum 6 maand rijbewijs B
- 6 maand ongevalvrij
- Minimaal 5 dagen per week beschikbaar, bij voorkeur meerdere weken over de gehele

periode van uitrijden.
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- U bent gemotiveerd & wil er steeds voor gaan!

Persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten:

- U communiceert vlot in het Nederlands.
- U kan vlot rijden met een camionette en houdt rekening met een grotere draaicirkel en

de hoogte
- U hebt een vlotte, klantvriendelijke houding en bezit een goed gevoel voor humor.
- U bent dynamisch, nauwgezet en kan zelfstandig opgelegde taken met precisie

uitvoeren.
- U werkt graag zelfstandig, zonder direct toezicht maar met controle op afstand.

HET AANBOD

De werkuren zijn bespreekbaar volgens uw studieschema/examens/beschikbaarheid, maar
situeren zich maandag-zondag tussen 12u en 23u30. Afwijkingen hierop zijn mogelijk daar we
enorm weersgebonden zijn.

Het Atelier te Sint-Niklaas is makkelijk bereikbaar met zowel trein, bus, fiets als met de wagen .

Verloning volgens de Horeca barema’s en veel mogelijkheid tot werk. Bij goede prestaties ook
werkzekerheid voor de hele zomer.

SOLLICITEREN

Solliciteren kan via - https://foubert.eu/jobs
Meer info kan via - ikwilwerken@foubert.eu tav HR - Ilke Van Gucht
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