
Bij Onglet staan eten en drinken centraal, met vlees als rode draad. Deze rode draad kent zijn 

oorsprong in de geschiedenis van het pand waarin Onglet is gevestigd: de oude slagerij van de familie 

Schürmann in Wyck (Maastricht). We hebben een restaurant en een winkel, waar we verse producten 

serveren en verkopen.

Wij zijn een gepassioneerd team, dat trots is op het verhaal achter onze producten, 

zowel voor het menu als in de winkel. Dit verhaal vertellen we daarom al te graag. We kijken verder 

dan een traditionele steak of ossenhaas, de klassieke gekookte ham of worst en gaan dan ook 

op zoek naar de onbekende delen van het dier.

Voor de versterking van ons winkelteam zijn wij per direct op zoek naar een: 

Medewerker Winkel – M/V – Part-time 
(3 tot 4 dagen per week, 24-30 uur) 

De winkel is het visitekaartje van Onglet! Hier presenteren we verschillende vleeswaren, 

grillspecialiteiten en serveren we vijf dagen per week vers gebakken en vers belegde broodjes. 

Houd je net zo veel van lekker eten en drinken als wij? Vind je het leuk om werkzaam te zijn in een jonge 

onderneming? Ben je benieuwd naar het verhaal achter onze producten en wil je dit graag doorvertellen? 

Neem je veel eigen initiatief en verantwoordelijkheid? Begrijp jij ook dat jouw persoonlijkheid het verschil maakt? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

We bieden een werkomgeving met veel ruimte tot ontwikkeling in een jong en ambitieus bedrijf op een historische en 

bijzondere plek. Werkdagen van dinsdag t/m zaterdag tussen 8.00 uur – 19.00 uur (in diensten). 

Verloning en administratie wordt verzorgd door Staffable Payroll; zekerheid op gebied van 

loonbetaling en administratie.

Direct solliciteren? 

We ontvangen je sollicitatie, voorzien van CV met foto en korte motivatie, graag via hello@onglet.nl

Meer informatie over de vacature? 

Contacteer ons op telefoonnummer 043-852 8847 en vraag naar Levy. 


