
 
 

 
We zoeken een gepassioneerde medewerker 
(m/v) voor onze Enoteca. 
Ben je gepassioneerd door Italiaanse wijnen en gastronomie? Zegt een veelzijdige job in een enoteca en winkel in 
Italiaanse wijnen en voedingswaren je iets? Staat klantvriendelijkheid en een positieve attitude bij jou hoog in het 
vaandel en heb je interesse in voeding en wijn?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wie is La Scoperta? 

La Scoperta importeert Italiaanse wijnen en voedingswaren van kleine artisanale producenten. In onze enoteca (wijnbar) op 
Hopland 50 te Antwerpen kan je zowel Italiaanse wijnen en delicatessen kopen als proeven van een glas wijn, een echte 
Italiaanse koffie en een beperkt aantal bereidingen met producten uit ons gamma. We hebben een webshop en organiseren 
regelmatig degustatie-avonden. 

Wat bieden we je aan? 

• De mogelijkheid om veel ervaring op te doen in een dynamische, stijlvolle, originele winkel en enoteca.  
• Een deeltijds bediendencontract, aanvankelijk 3 dagen per week, mogelijk uit te breiden tot voltijds dinsdag tem. 

zaterdag. Van 11-12 tot 18-19u. Zondag en maandag vrij. Occasionele degustatieavonden. 
• Een stimulerende werkomgeving waar je de kans krijgt te leren en initiatief te nemen. 

Wat wordt er van je verwacht? 

• Klanten informeren over onze wijnen en voedingswaren en hen adviseren in hun aankopen. 
• Bedienen van klanten in de enoteca (wijn, koffie, kleine gerechten) 
• Bereiden van kleine degustatiegerechten. 
• Aanvullen van producten in de enoteca. 
• Ontvangen en verwerken van bestellingen.  
• Voorbereiden en uitvoeren van leveringen (inclusief logistiek van de webshop). 
• Hulp bij degustaties en degustatieavonden. 

 
Je profiel 

• Opleiding: Relevante wijn, retail, horeca, of commerciële opleiding of gelijkwaardig door ervaring 
• Ervaring: Relevante ervaring in commerciële taken, winkel, horeca 
• Vaardigheden: 

ü Klantencontact zowel in de enoteca als online 
ü Efficiënt organiseren 
ü Wijnkennis en –opleiding een troef 

• Persoonlijke kwaliteiten:  
ü Commercieel talent 
ü Klantvriendelijk 
ü Zelfstandig 
ü Plichtsbewust 
ü Bereid te leren 
ü Positieve ingesteldheid. 

 
Interesse? Contacteer Inge Boets op inge@lascoperta.be 


