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Geef een korte omschrijving van uw bedrijf  Jumbo Kooistra is franchisenemer van 

Jumbo Supermarkten en een snel groeiend 

familiebedrijf met 10 filialen. Onze 
medewerkers onderscheiden ons van de 
concurrentie. Wij geloven sterk in mensen 
en de krachten en ideeën die daar uit voort 

kunnen komen. Wij willen je graag 

ondersteunen en je bewust maken van 

jouw talenten. Daar waar nodig zullen we 
helpen om de juiste kennis en 
vaardigheden op te doen. Persoonlijke 

ontwikkeling binnen ons mooie en 
groeiende bedrijf, dat is wat we bedoelen. 
Alleen bereiken we niets, maar samen met 

jou en je collega’s des te meer. Daar 

geloven wij onvoorwaardelijk in! 

 

Geef een omschrijving van de vacature en 
welke vaardigheden een vereiste zijn of in 

het geval van een stage- en 
afstudeeropdracht wat het eindproduct 

dient te zijn. 

Een 9 voor klantvriendelijkheid. Als jij 
denkt dat het nog beter kan, dan zoeken 

we jou. 
Je houdt van coördineren én bent in staat 

om te assisteren. Je kunt een inspiratiebron 
zijn voor de een en tegelijkertijd de ander 

ondersteunen. Bij alles wat jij doet, zorg jij 

dat jouw afdeling volledig in dienst staat 

van die ene persoon waar het bij Jumbo 
altijd om draait: de klant. Jij wilt voor 
klantvriendelijkheid geen 9 scoren, maar 

een 9,5. Jij denkt elke dag dat het nóg 
beter kan. 
Ben jij zo iemand? Dan zoeken we jou. 

 

Als 1e medewerker Kassa coördineer je de 

dagelijkse werkzaamheden wat betreft 
bloemen, lectuur en bijproducten zoals 

sigaretten en loten, bemensing van de 
kassa’s en de klantenservice. Je begeleidt 

het kassaproces (bedrijfsklaar maken, 
bediening, aansturen van en assisteren bij 
de kassa en zelfscan, bestellen kasmunt, 



tellen en bespreken kasverschillen). Je 

organiseert het beheer van de 

winkelwagens en -manden in de winkel en 
op de parkeerplaats. Natuurlijk heb je altijd 
oog voor de 7 Zekerheden. Je staat altijd 
voor de klanten klaar. De schappen zijn 

gevuld, jouw afdeling ziet er verzorgd uit. 
Je zorgt voor promotieactiviteiten die 
passen bij het moment en bij de behoefte 
van de klant. Je stuurt medewerkers aan en 

ondersteunt de afdelingschef Kassa. Dankzij 

jou loopt het allemaal op rolletjes! 
 

Deze kwaliteiten zoeken wij in onze 1e 
medewerkers Kassa: 

Natuurlijk ben jij iemand die 100% aandacht 

heeft voor de klant. Je bent iemand die 
graag een stapje extra zet. Je wilt het beste 

uit jezelf en je team halen en dus wil je 
nieuwe dingen leren. Jij stopt veel energie 

in je werk, omdat je er veel voldoening uit 
wilt halen. Zo zit jij in elkaar. Jouw 
inspanningen verdienen mooie resultaten. 

Dat ben je waard. Je denkt graag mee over 

hoe het nóg beter kan voor de klant. En je 

denkt in kansen om resultaten te 
verbeteren en omzet te verhogen. 

En verder… 
…. heb je een mbo-diploma, eventueel 

aangevuld met vakdiploma’s. 
… beschik je over werkervaring in de 
detailhandel. 

Samen. Ondernemen. Winnen. Dat zijn de 

kenmerken van ons Jumbo DNA. Voel jij je 
hiertoe aangetrokken? En voldoe je 
ruimschoots aan het functieprofiel? Dan zijn 
we heel benieuwd naar jouw sollicitatie! 

 

Geef aan voor welke van onderstaande opleidingen uw vacature geschikt is: 

Commerciële economie  

Marketing Management (INT)  

International Business (INT)  

Ondernemerschap en Retail Management Ja 

Finance & Control  

Finance, Tax & Advice  



Logistics Management   

 

Primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden 

Als jij goed bent voor Jumbo, is Jumbo 
goed voor jou. Daarom bieden we je een 
salaris waar je blij van wordt. Daarbovenop 
krijg je vakantiegeld, vakantiedagen én 

ATV. En dan krijg je ook nog extra’s. Zoals 

kansen om te leren en jezelf te 
ontwikkelen. Want daar profiteert Jumbo 
van en daar heb jij je leven lang plezier van. 

En verder is Jumbo gewoon een leuk 

bedrijf om voor te werken. Met een fijne 

sfeer. Met leuke mensen die er samen de 
schouders onder willen zetten. En die 

zomaar je vrienden kunnen worden. 

De uitdagingen bij Jumbo zijn enorm. Net 
als de kansen. Omdat het elke dag beter 

moet voor onze klanten. Daarom zoeken 
we mensen die samen met meer dan 

60.000 collega’s Jumbo elke dag beter 
helpen maken. 
 

Stagevergoeding en/of startsalaris Marktconform salaris met uitzicht op 

vaste aanstelling na afronden studie 

Aantal uren in de week In overleg 

Reiskostenvergoeding / Auto van de zaak Nee 

Etc..  

 

Contactgegevens bedrijf Jumbo Kooistra 

E-mail f.procee@kooistra-supermarkten.nl 

Telefoon nummer  0515-745249 
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