
Medewerker Wijnwinkel en Receptie  

 

(24 - 32 uur per week) 

 

Nederlands Wijnbouwcentrum 

 

Het Nederlands Wijnbouwcentrum is de plek voor alles op het gebied van wijn en 

wijnbeleving. Deze beleving bieden we met een groot sociaal hart en in samenwerking 

met een enthousiaste club mensen voor wie betaald werk niet vanzelf sprekend is.  

Wij zoeken… 

Wij zijn voor onze wijnwinkel op zoek naar een enthousiaste winkeltopper met gevoel 

voor gastvrijheid! De tevredenheid van gasten en klanten staat bij jou centraal. Je bent 

medeverantwoordelijk voor de verkoop van het wijnassortiment, bestaande uit zelf 

geproduceerde wijnen en Internationale wijnen. In de winkel is ook de receptie - 

ontvangst van alle gasten en klanten. Daarnaast werk je bij drukte mee in het horeca 

gedeelte en terras.  

Het Nederlands Wijnbouwcentrum heeft een sociale doelstelling, dit houdt in dat je 

samen zult werken met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij volgen ( 

onder begeleiding ) leer-en werktrajecten. Jij hebt daarbij een ondersteunende functie.   

 

Jij neemt mee: 

• Afgeronde mbo-opleiding in de richting van retailmanagement of soortgelijk 

• Wijnkennis ( min. WSET3 of gelijkwaardig ) 

• Gastvrije en commerciële instelling  

• Je bent flexibel, servicegericht en enthousiast 

• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken 

• Werkdagen 4 dagen per week met minimaal 1 weekenddag  

• Sociaal hart  

• Woonachtig in de regio 

Wij bieden: 

• Afwisselende en dynamische werkomgeving op een mooie locatie aan de 

wijngaard 

• Een goede werksfeer en enthousiaste collega’s die graag samenwerken 

• Korte lijntjes en kruisbestuiving tussen de verschillende afdelingen 

• Een groeiend bedrijf waar veel inbreng mogelijk is 

• CAO Horeca is van toepassing en de mogelijkheid om wijnkennis uit te breiden 

• Een werkplek waar Passie voor Wijn; Liefde voor mens en natuur en Genieten van 

het Leven centraal staan. 

Reageren? 

 

We zien jouw sollicitatie met motivatie graag per mail tegemoet: 

welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl  voor 7 februari 2021 

Contactpersoon en informatie: 

Sheila Evers 

Commercieel Manager 

sheila@nederlandswijnbouwcentrum.nl 
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