
 
MAPECO is dé leverancier van kwalitatief bouwgereedschap in de Kempen, Antwerpen en regio 
Vilvoorde. Met vier ruime winkels, een webshop en een ruim assortiment richten wij ons tot alle 
vakmannen binnen de bouwsector. Iedereen op zoek naar professioneel gereedschap kan bij ons 
terecht op één adres voor al zijn benodigdheden. 
  
Voor onze vestiging in Turnhout zijn we op zoek naar een voltijds: 

Allround Winkelmedewerker  M/V 

Bij MAPECO willen we altijd net dat beetje verder gaan voor onze klanten. Bij ons ervaren 
winkelpersoneel kunnen zij altijd terecht voor hulp en advies. Ook aan service en herstellingen 
hechten wij enorm veel belang.  

Heb jij voeling voor gereedschappen en machines of ben je bereid om er alles over te leren? Wil je 
dankzij jouw professioneel advies elke klant tevreden met het juiste product naar huis sturen? 

Dan is MAPECO naar jou op zoek!  

Wat we zoeken in een winkelmedewerker? 

• Je bent vriendelijk en behulpzaam; 
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken; 
• Orde en nauwkeurigheid zijn voor jou vanzelfsprekend;  
• Je spreekt vloeiend Nederlands.  

Wat verwachten we van jou? 

• Als winkelmedewerker bij MAPECO ben je op de eerste plaats een adviesgever voor onze 
klanten; 

• Je beantwoord vragen van klanten en helpt hen in hun zoektocht naar het juiste product; 
• Je staat in voor het bevoorraden en op orde houden van de winkel; 
• Je zorgt dat promoties in de winkel duidelijk zichtbaar zijn voor de klant; 
• Je bedient de kassa volgens de juiste procedures en zorgt dat alle transacties correct 

verlopen; 
• Je houdt jouw kassa en werkplek netjes op orde; 
• Je helpt waar nodig jouw collega’s die met andere taken in de winkel bezig zijn.  

Wat biedt Mapeco jou? 

• Een voltijdse job in een leuk team! 
• Een vast contract 
• Een mooi loon in lijn met jouw verantwoordelijkheden 
• Opleidingskansen en infomomenten van merken om meer productkennis te verwerven 
• Doorgroeimogelijkheden 

Lijkt dit iets voor jou? 
 
Stuur een mail naar jean@mapeco.be of kom even langs de winkel. Wij kijken er naar uit om jou te 
verwelkomen in ons team!  


