
Bas Bobeldijk 

De leukste bijbaan van amsterDam

We horen je denken: ‘een leuke bijbaan? In een supermarkt? Jaja…’ Ja, echt wel! De állerleukste zelfs. 

De beste croissants van Nederland bakken én er nog een goed salaris voor krijgen ook. Je werkt 

daarnaast in een supergezellig team met vrienden en leeftijdsgenoten. En hé, het is niet zomaar een 

bijbaan. Je krijgt uitdagende en belangrijke taken. Gaat dat goed, dan kun je snel doorgroeien, ook 

in salaris. En moet je een week hard blokken voor je studie? Dan passen we gewoon je werktijden 

aan! 

jouw goal als medewerker service (bijbaan)

De geur van versgebakken kaiserbroodjes en stokbroden, het water loopt je in de mond hè? Op de 

versafdeling (brood, vleeswaren en AGF) kun jij je snij-, bak- en opruimskills ontwikkelen. Van het 

snijden van vlees tot het beantwoorden van klantvragen, jij gaat ervoor. Je kijkt of producten van 

de mooiste supermarkt van Nederland nog vers zijn. En zo niet, dan weet jij de kliko wel te vinden. 

Welke uitdaging je ook krijgt, jij rockt het! 

Hoe worD jij onze nieuwste superster? 

• e kan 0 tot 10 uur per week werken.

• Je showt jouw mooiste glimlach aan de klanten.

• Je wil in alles beter worden.

wat je van ons krijgt? een toffe bijbaan!

• Een salaris waar je blij van wordt.

• Flexibiliteit, waardoor je je werk goed kan combineren met andere activiteiten of verplichtingen. 

• Een gezellige werksfeer met ruimte voor een grapje en onderling respect.  

• Gerichte trainingen en opleidingen binnen onze eigen Jumbo Academy 

en doorgroeimogelijkheden. . 

jumbo, Daar gebeurt het!

Zie jij jezelf al helemaal rondlopen in de leukste supermarkt van Nederland? Wij jou wel! Solliciteer 

nu op deze leuke vacature bijbaan vakkenvuller door te mailen naar Marieke Vijverberg (marieke.

vijverberg@jumbo.com), tot snel! 

wij zijn op zoek naar een

medewerkers vers
(0- 10 uur) - Jumbo Buitenveldertselaan
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