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23-02-1996
Assen
PROFIEL

Enthousiaste en betrouwbare kassamedewerker die klant altijd centraal stelt. Werkt georganiseerd, met oog
voor detail, en altijd met een glimlach. Heeft ruime ervaring met het bijhouden van de voorraad en het afsluiten
van de kassadienst zonder kasverschillen.
W E R K E R VA R I N G

Kassamedewerker , C&A, Groningen
JUNI 2017 — AUGUSTUS 2019

• Groette klanten met een glimlach en vroeg vriendelijk of ze alles hadden kunnen vinden.
• Ging voorzichtig met de aankopen om en pakte alles netjes in.
• Loste klachten altijd professioneel en beleefd op.
Kassamedewerker, Bloemenwinkel ‘t Stekje, Groningen
MAART 2014 — JUNI 2017

• Zorgde er altijd voor dat de klant koning was.
• Nam bestellingen voor boeketten nauwkeurig en georganiseerd op.
• Communiceerde alle nodige informatie en gaf suggesties met betrekking tot bloemarrangementen en
aankopen.
Vakkenvuller , Albert Heijn, Winschoten
JULI 2011 — APRIL 2014

• Hield de schappen goed in de gaten en vulde nauwkeurig de producten bij die op waren. Hield bij welke
producten er nog in de koeling in het magazijn op voorraad lagen.
• Zorgde voor de correcte informatie over winkelvoorraden en gaf deze altijd tijdig aan de teamleider door.
OPLEIDING

HAVO-diploma, profiel Cultuur & Maatschappij, Dollard College Winschoten
SEPTEMBER 2010 — JUNI 2015

VA A R D I G H E D E N

Organiseren

Klantgerichtheid

Hoofdrekenen en terugtellen

Samenwerken

Multitasken

Eerlijkheid en betrouwbaarheid

REFERENTIES

Lydia Tulp van Bloemenwinkel ‘t Stekje
ltulp@bloemenwinkeltstekje.com | +316 67854326
Mark Bakker van Albert Heijn
markbakker@albertheijnwinschoten.nl | +316 12435324
S TA G E S

Receptionist bij Studentist, Groningen
AUGUSTUS 2014 — APRIL 2015

• Beantwoordde de telefoon en nam belangrijke berichten op.
• Begroette de patiënten vriendelijk en nam de nodige informatie met ze door.
• Voerde alle basistaken van een frontdesk functie uit.
• Werkte goed samen met andere medewerkers om samen te zorgen voor een productieve werksfeer.

