
 
 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 Vilvoorde zijn we op zoek naar een voltijds: 

Kassamedewerker M/V/X 
Aan de kassa voer je de prijzen in via een scanner of indien nodig manueel. Je int het geld (cash of 
via betaalkaarten) en je geeft gepast geld terug. 

Het uitstallen van producten en het onderhouden van je werkplek behoort ook tot je takenpakket. Je 
staat eveneens in voor het ontvangen en informeren van de klanten aan de infobalie. Indien nodig sta 
je je collega’s bij met andere taken. 

Takenpakket: 

• Kassa (op)maken, opstarten, en afsluiten 
• Producten aan de kassa vlot verwerken 
• De verschillende betalingsmogelijkheden op een correcte, klantgerichte en snelle manier 

afhandelen 
• Klachten en vragen van klanten op een vriendelijke en geduldige manier afhandelen 
• De kassaomgeving inrichten en onderhouden 
• Rekken en producten aanvullen, ordenen, opruimen 

 
Profiel en competenties  

• • Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring in een gelijkaardige functie 
• • Zeer goede kennis van het Nederlands. Kennis van het Frans is een pluspunt!  
• • Je bent communicatief sterk en kan je mannetje staan tussen stielmannen 
• • Je bent sociaal en werkt graag met mensen.  
• • Je bent contactvaardig en klantgericht.  
• • Je werkt resultaatgericht en je bent commercieel ingesteld.  

Ons aanbod 

We bieden je een vaste, voltijdse job aan met een arbeidscontract van onbepaalde duur.  
• Je krijgt een marktconforme verloning en extralegale voordelen.  
• Bij Mapeco kom je terecht in een aangename en levendige werkomgeving waar kwaliteit en 
klantgerichtheid voorop staan.  
• Je werkt met topmerken en producten van de allerhoogste kwaliteit. Bij Mapeco willen we alleen 
het beste voor de vakman.  
Hoe solliciteren?  

• Stuur je cv en motivatiebrief naar dhr. Aaron Cauwenberghs: aaron@mapeco.be . We nemen 
zo spoedig mogelijk contact met je op. 
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