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Wie zijn wij? 

Philip's Biscuits is ontstaan uit de droom om een eerlijk artisanaal koekje tot iets meer te verheffen dan een gewoon 
koekje. We wilden laten zien dat je ontzettend veel kunt variëren met smaken en texturen om zo tot een heerlijk en 
eerlijk koekje te komen, zonder franjes, maar vooral ontzettend lekker. Bovendien moesten koekjes hun plek uit het 

verleden herwinnen, toen Antwerpen nog een echte Koekenstad was.  
 
Philip’s Biscuits heeft twee winkels gelegen in Antwerpen (Korte Gasthuisstraat 39 en Oude Koornmarkt 8). In 2018 

opende onze derde winkel in Mechelen (Grote Markt 25).  Sedert 2019 zijn er ook ijsjes met onze Antwerpse 
Handjes -én speculaassmaak verkrijgbaar, in 2020 startten we een nieuw verkoopkanaal, nl. onze webshop 

www.philipsbiscuits.online 
 

 
Het koekjesteam 

 
In ons bakatelier te Hemiksem werken gepassioneerde mensen met een hart voor ambacht.  Een klein team van 

gedreven bakkers zorgt elke dag voor de bevoorrading van onze winkels met dagverse koekjes, cake, speculaas en 
nog zo veel meer.    Het verkoopteam zorgt elke dag dat ons cliënteel telkens weer tevreden de winkel uitstapt.  

Dagelijks werken in onze winkels een 3 tot 5 collega’s nauw samen voor het helpen van klanten, verpakken van al 
het lekkers, klaarmaken van bestellingen en licht onderhoud van de winkel.  

Op zaterdag, zondagen en vakantieperiodes zorgen onze jobstudenten voor extra helpende handen. 
Onze chauffeurs bezorgen alle koekjes dagvers aan onze winkels en klanten!  

Elke schakel is even belangrijk bij Philip’s Biscuits!  

 
 

http://www.philipsbiscuits.online/


Wat verwachten we van jou?  
 
Een spontane, enthousiaste collega om ons team te versterken! 
Dankzij jou worden onze koekjes en speculaas figuren tot bij onze klanten gebracht en hebben onze winkels 
dagdagelijks weer verse lekkernijen te bieden!  
 
Ook ben je handig en niet vies om je handen uit de mouwen te steken! We doen ook een beroep op jou voor kleine 
klusjes in en rondom onze gebouwen!  Lichte electriciteitswerken en loodgieterij, schilderwerken,….  Jij bent de 
handige harry/hariette wie we zoeken. 
 
Je hebt een net voorkomen, bent klantvriendelijk en communicatief vaardig. Jij bent mee het uithangbord van 
Philip’s Biscuits: onze klanten zien vaak alleen jou!  
 
Je beheerst perfect de Nederlandse taal (begrijpen, lezen, schrijven), kennis van Engels en Frans zijn een pluspunt.  
 
Stipt, nauwkeurigheid, leervermogen en stressbestendigheid zijn een must.  
 
Je komt regels en afspraken na en kan omgaan met stress.  
 
Je bent flexibel in dagen en uren.  Je werkt standaard van maandag tot vrijdag. Wanneer nodig, ben je wel bereid 
ook tijdens weekend te werken.  
 
Bij voorkeur heb je soortgelijke ervaring en kan je referenties opgeven.  
 
Je hebt feeling voor ‘planning’.  Je stippelt zelf de meest accurate route uit.  
 
Je draagt zorg voor het materiaal, wij voorzien een voertuig Rijbewijs B.  Start -en eindpunt: ons bakatelier in 
Hemiksem, Callebeekstraat 119. 
 
 
Wat bieden we jou?  
 
Een leuke job in de geur van koekjes! 
We bieden jou een contract van onbepaalde duur in een variabel rooster,  datum in dienst te bespreken.  
 
Loon naar barema of overeen te komen (arbeider)  
Maaltijdcheques  
Ecocheques  
 


