
Kassamedewerker  

Taken en werkzaamheden 

Ben jij rekenwonder of vindt je het gewoon leuk om achter de kassa te staan? 

Dan zijn wij op zoek naar jou. Als kassamedewerker zien alle klanten jou als 

eerst, je bent dus een visitekaartje voor de winkel. Je informeert klanten waar   

ze bepaalde producten kunnen vinden en neemt de telefoon op. Hiernaast 

verricht je administratieve kassa werkzaamheden. 

Vaardigheden en kwaliteiten 

Je verwelkomt de klanten bij binnenkomst, een gastvrije hartelijke houding is hierbij van belang. 

Kan je zien wie er behoefte heeft aan een praatje en wie dat helemaal niet wil? 

Sommige klanten hebben vragen over producten die zij zoeken, je moet dus weten waar 

bijvoorbeeld de elektronica afdeling is.  

Je houdt je ook bezig met het afrekenen van producten, het kunnen lezen van cijfers en het 

kunnen bedienen van een kassa is vereist. Ook moet je nauwkeurig en overzichtelijk kunnen 

werken, sommige klanten hebben wel 10 verschillende artikelen, hoe zorg jij ervoor dat alles wordt 

ingevoerd in de kassa? Het kan op bepaalde momenten ook even druk worden en dan vormt zich 

een rij achter de kassa. Het is belangrijk dat je daar niet van in de stress raakt, maar gewoon 

verder gaat met het uitvoeren van de werkzaamheden. Je kan altijd even om hulp van je collega’s 

vragen. In de functie van kassamedewerker is betrouwbaarheid een groot goed.  

Sommige mensen bellen naar Kringloop De Kerketuinen omdat zij een vraag hebben. Zij willen 

bijvoorbeeld de openingstijden weten of hebben producten die moeten worden opgehaald. Je moet 

hen dan in het Nederlands te woord kunnen staan en de agenda kunnen checken om eventueel een 

transport in te plannen.  

Hoewel je sommige dingen alleen moet kunnen uitvoeren, is er altijd een vaste medewerker die je 

kan helpen als je er niet helemaal uitkomt. Je staat er nooit alleen voor, samenwerken is een 

belangrijke kernwaarde binnen Kringloop De Kerketuinen.  

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk? 

Je gaat werken in een hecht team met enthousiaste mensen. Iedereen die bij Kringloop De 

Kerketuinen werkt is hier op vrijwillige basis, waardoor er met veel plezier wordt gewerkt. Je bouwt 

een sociaal netwerk op en je krijgt de kans om je talenten (verder) te ontwikkelen. Wij hebben oog 

voor ieder individu. 

 

We zijn blij met onze vrijwilligers en bieden daarom 25% korting op artikelen uit de winkel en je 

mag per maand voor €10,- aan artikelen uitzoeken. 

Tijdens het doen van het vrijwilligerswerk krijg je coaching en ondersteuning van een vaste 

medewerker. Deze persoon kan jou, indien nodig en gewenst, helpen bij het uitvoeren van je 

werkzaamheden en bij je persoonlijke ontwikkeling. 

Aanvullende opmerkingen 

Heb je verschillende vacatures gezien die je leuk vindt bij Kringloop De Kerketuinen, dan kijken we 

samen met jou hoe je dit kan combineren en maken we een passend rooster. 

 

Beschikbare dagen: maandag t/m zaterdag  

Beschikbare dagdelen: ochtend en middag 


