
Word jij deel van de 
Jumbo familie?

Bergschenhoek - De ‘nieuwe Jumbo’ supermarkt van Christiaan Veltrop 
bestaat inmiddels alweer vijf jaar en is in 2018 uitgeroepen tot beste 
supermarkt van Zuid-Holland. En dat is niet voor niets. In de supermarkt is 
het fi jn winkelen door het grote assortiment en de ruime keuze aan verse 
producten. Bovendien zijn de openingstijden zeer ruim en kan er heel 
makkelijk en comfortabel geparkeerd worden in de parkeergarage onder de 
winkel.
Christiaan begon in 2006 als bedrijfsleider bij de toenmalige C1000. De 
mensen in Bergschenhoek zullen zich de kleine winkel aan het Rondom nog 
wel kunnen herinneren. 
Het was er lastig manoeuvreren met de winkelwagentjes. In 2008 nam 
Christiaan deze winkel over. In die tijd was er al sprake van nieuwbouw 
van een grotere supermarkt. In 2011 nam Jumbo de C1000 over, maar het 
duurde tot 2016 voordat de supermarkt een metamorfose onderging en 
bijna drie keer zo groot werd met een huidig winkeloppervlakte van 1400 
vierkante meter.

Betrokken
Jumbo Christiaan Veltrop is een lokaal zeer betrokken supermarkt. 
Christiaan: “We vinden het belangrijk om het verenigingsleven in ons dorp 
te steunen. Daarom zijn we hoofdsponsor van BVCB en sponsor van een 
aantal andere verenigingen. 
Daarnaast vinden we het als leiding belangrijk om betrokken te zijn bij onze 
medewerkers en oog te hebben voor de mens achter het personeelslid. 
Als er iemand geslaagd is of er is een ander hoogtepunt te vieren dan wordt 
met een leuke attentie hier aandacht aan besteed. 
Bovendien kiezen we elke maand een ‘werknemer van de maand’ om 

zo ons personeel het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden. 
We werken met ruim 150 medewerkers, zowel full- als parttime en in 
elke leeftijdscategorie; de jongste is 14 en de oudste is 63 jaar, een fi jn 
gevarieerd team waar we erg blij mee zijn.”

Werken bij Jumbo
De vaste medewerkers zijn enthousiast over hun werk bij Jumbo en zetten 
zich met elkaar elke dag in om de winkel een beetje beter te maken en om 
iets bij te verdienen. Heb jij zin om de Jumbo familie te komen versterken? 
Voor de doordeweekse dagen is er plaats voor medewerkers op de 
versafdelingen Vleeswaren en Brood. Dit kan ook in deeltijd. Dus heb jij wat 
uurtjes over in de ochtenden of middagen (bijvoorbeeld onder schooltijd 
van de kinderen of tijdens je studie) dan is dit je kans!
Op de versafdeling Vleeswaren zorg je ervoor dat de diverse soorten 
vleeswaren gesneden worden, je vult de vitrine aan en zorgt dat de 
vleeswaren goed gepresenteerd worden. Het spreekt vanzelf dat je 
hiervoor de nodige training krijgt en dat je goed wordt ingewerkt. Dit 
geldt ook voor de broodafdeling. Voor wie meer uitdaging wil, zijn er altijd 
doorgroeimogelijkheden.
Ook is er plaats voor mensen die graag schoonmaken. Dus ben jij een 
vroege vogel en houd je van een schone winkel, kom dan tussen 06.30 en 
09.30 uur op de doordeweekse dagen bij Jumbo werken. De werktijden 
worden in overleg bepaald.

“Als corona voorbij is en de maatregelen het toelaten, zullen we zeker 
weer een feestje vieren met z’n allen”, sluit Christiaan af. “Zeker om onze 
mensen te bedanken voor hun inzet tijdens deze moeilijke periode!” 

 

Hallo nieuwe collega!

Solliciteren?
 Stuur je CV op naar:  doesjka.spuijbroek@jumbo.com
 of bel 010-5212765

Joost Rijnsburger 

Datum in dienst: 

09-07-2014

Leeftijd:
24

Functie: 
DWK Vulploegleider

Leukste ervaring:

Werken met gezellige 

collega’s die allemaal hun 

best doen om de winkel 

een stukje beter te maken.

Jonna Hulshof 
Datum in dienst: 26-02-2016

Leeftijd:
22

Functie: 
Kassamedewerkster

Quote: 
Het werk is ideaal naast mijn schoolrooster en buiten dat is het leuk en gezellig om met verschillende klanten een praatje te houden!

Wendy Baggerman  
Datum in dienst: 29-09-2016

Leeftijd:
36

Functie: Verkoopmedewerkster bakkerij

Leukste Jumbo moment: Prijsuitreiking Beste winkel Zuid Holland.

Leukste Jumbo moment:Prijsuitreiking Beste winkel Zuid Holland.

verschillende klanten een praatje te houden!

collega’s die allemaal hun 


