
 

Medewerker Kassa 8 -  40 uur 

Wil jij werken in een inspirerende omgeving omringt door lokale verse 
producten en het lekkerste eten? Een versmarkt waar jij als werknemer als 
echte ambassadeur kunt optreden? En mee kunt bouwen aan onze missie; 
onze gasten enthousiast maken over de lekkere mogelijkheden binnen een 
eerlijke voedselketen. Als kassamedewerker ben je “het gezicht” van de 
winkel. Je zorgt voor het afhandelen, afrekenen en registreren van de 
producten. Je zorgt ervoor dat onze gasten snel en prettig worden geholpen 
wat bijdraagt aan een winkelbeleving die past bij Landmarkt. Ben jij op zoek 
naar een baan als kassamedewerker? Dan ben jij de ambassadeur die we 
zoeken voor onze versmarkt in Amsterdam. 

Wie zijn wij? 

Eerlijk eten smaakt het lekkerst! 
 
Wij zijn Landmarkt! Bij ons vind je het lekkerste vers, direct van de boer, tuinder, slager, 
visboer en bakker. En serveren wij de lekkerste verse gerechten in ons restaurant. Onze 
vakmensen zijn lekkerbekken en staan je bij met raad en daad en er is altijd wat te proeven. 
Waar mogelijk maken wij onze producten liever zelf, verkiezen we duurzaam boven 
keurmerken, kennen we onze (zoveel mogelijk lokale) leveranciers persoonlijk en betalen we 
hen een eerlijke prijs. Samen zijn we het eens: eerlijk eten smaakt het lekkerst! 
 
Dit ben jij! 

Je bent als kassamedewerker verantwoordelijk het gezicht van onze winkel en zorgt dat onze 
gasten een fijne winkelbeleving hebben bij het eindpunt van onze winkel. Jij bent zeer 
service en klantgericht naar onze gasten. Jij hebt het laatste klantcontact. Door jouw 
enthousiasme en de service die je verleent komen onze klanten met veel plezier weer terug. 

Dit ga jij doen; 

• Je bent het visitekaartje van onze winkel 
• Je zorgt ervoor dat het afrekenen snel en zorgvuldig verloopt 
• Je beantwoord eventuele vragen van onze gasten 
• Je roept collega’s erbij als het druk is 
• Je zorgt ervoor dat jouw kassa er schoon en netjes uitziet 
• Als er producten de winkel in terug moeten regel jij dit met een van je collega’s 
• Je werkt nauwkeurig en betrouwbaar en zorgt dat jouw kassa omzet klopt 
• Je zorgt ervoor dat onze gasten met een goed gevoel de winkel uitgaan en heel graag 

terugkomen 
 
 

Landmarkt is 7 dagen per week geopend. Onze winkel van 09.00 – 20.00 uur en het 
restaurant van 10.00 -23.00 uur. Enige mate van flexibiliteit is daarom wel belangrijk.  



 
Jouw kracht;  

• Je bent klantgericht en vindt het leuk om met mensen om te gaan 
• Je bent flexibel inzetbaar (ook in de weekenden) 
• Je bent sociaal en communicatief sterk  
• Je voelt je prettig bij het werken in teamverband, maar kunt ook prima zelfstandig 

werken 
• Je beheerst de Nederlandse taal goed Je beschikt over minimaal VMBO werk- en 

denkniveau 
 

 
Jouw keuze; 

• Een inspirerende werkomgeving waarin we samen werken aan leuk en lekker eten 
• 25 vakantiedagen  
• Een prettige mensgerichte duurzame organisatie met een informele werksfeer 
• Doorgroeimogelijkheden 
• Een marktconform salaris volgens de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 
• Korting op al je Landmarktaankopen 
• Gratis parkeren op ons eigen terrein 
• We streven naar een langdurige samenwerking bij wederzijdse tevredenheid! 

 
Ben jij de Kassamedewerker in Amsterdam die het team van Landmarkt komt versterken?  

En wil jij werken in een informele inspirerende werksfeer omringd door het lekkerste eten. 
Solliciteer dan direct met je motivatie! Wil je eerst meer weten over de functie? Dat kan 
altijd!  

Bel of whatsapp mij, Jet van der Veen via 06-81689838. Ik beantwoord graag je vragen! 
Mailen mag ook via jet.van.der.veen@fygi.nl 

Procedure 
 
Stap1; Je solliciteert met een heldere motivatie. 
Stap 2; Je krijgt een reactie binnen 2 dagen. 
Stap 3; Je gaat op gesprek (of je krijgt een afwijzing). 
Op gesprek; Het 1e gesprek vindt plaats in onze versmarkt zodat je meteen een beeld krijgt 
bij wie we zijn en wat we doen. Dan kom je er meteen achter of je bij Landmarkt past. Bij 
wederzijdse interesse en een klik doen we je een arbeidsvoorstel en hopen we je gauw te 
verwelkomen in ons leuke team. 
 

 

 


