
  
Quick reference cards GO! 

 

Management 
 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 
 

 

 Indirecte uren  

Taak Uitleg Gebaseerd op 

Management 
 

Uren bestemd voor SM en ASM Beleid 

Veiligheid 
 

Uren toegekend door AH Security Beleid 

Wajong Compensatie-uren voor lagere productiviteit van een participant Productiviteits-
percentage 
 

Communicatie Uren bestemd voor dagelijkse, wekelijkse en periodieke 
communicatie 
 

Omzet 

PUP Toegekende uren voor het Pick Up Point 
 

Beleid 

Opleiding Opleiding krijgen 
 

Beleid 
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Verkoopklaar 
Wag 17, 19, 21 en 23 

 
 

 
Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 
 

 

 Directe uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Vullen houdbaar Vullen, navullen, actiemeubels bijvullen, klantvraag tijdens vullen 
en eventuele verstoringen, inclusief vullen ZAV brood 

Aantal verkochte 
artikelen, vloerdruk en 
vulmoment 
 

Vullen diepvries Vullen, navullen, actiemeubels bijvullen, klantvraag tijdens vullen 
en eventuele verstoringen 

Aantal verkochte 
artikelen, vloerdruk en 
vulmoment 
 

Voorbereiden en 
afronden houdbaar 

Aanvoer/afvoer van goederen, vulkarren en reststoffen van/naar 
magazijn en cellen, vulploegpraatje, padcontrole (klaar met vullen 
check), 0,1,2,3 tellingen, gebruik restantenbepaler en 
bijbehorende tellingen, vegen na vulshift, legen kartonvermaler, 
ELF en eindcontrole magazijn en cellen. 
 

Aantal verkochte 
artikelen 

Ontvangst en retour 
houdbaar 

Fysieke ontvangst, administratie ontvangst, aan- en uitdoen 
veiligheidsschoenen, voorbereiden retouren ELF en goederen, 
administratie retouren, incidentele schoonmaak, overige 
werkzaamheden in het magazijn en eventuele verstoringen. 
 

Aantal verkochte 
artikelen, aantal 
leveringen per week 

Splitsen houdbaar Voorbereiden en afronden splitsen, splitsen inclusief initiële actie, 
eventuele verstoringen 
 

Aantal verkochte 
artikelen 

Emballage Sorteren van kratten, tel- en verzendklaar maken van de 
retouren, leeghalen en sorteren van de emballageban 

Omzet van de 
emballage-automaat 
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Verkoopklaar 
Wag 17, 19, 21 en 23 

 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 

 

 Indirecte uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Codecontrole 
 

Controle van de houdbaarheid met én zonder handterminal en 
registreren van afgekeurde artikelen 
 

Grootte assortiment 
en  zelfscan 

Voorraadcontrole 
 

Lopen van VCR, klantbestellingen, onderhoud MOMO, bestellen 
VRO 

Grootte assortiment 

Teamleider leiding 
 

Zie functieprofiel Beleid 

Verzorging 
 

Uren bestemd voor schapverzorging Beleid 

WAP Actieombouw & 
promotie 
 

Ombouwen actie, verwijderen oude actie-promotie, ophangen 
nieuwe actie-promotie, promotiemateriaal maken, uitzoeken 
communicatiecontainer 
 

Commercieel budget 

WAP 
assortimentswijzigingen 
 

Uitvoeren assortimentswijzigingen (WORP en mutaties) inclusief 
vervangen stickers, uit-assortiment lijst en bijbehorende 
voorraad tellingen 
 

Commercieel budget 

WAP Prijsmutaties 
 

Prijsstickers vervangen, dagelijkse en wekelijkse 
prijsaanpassingen AGF verwerken 
 

Commercieel budget 

WAP Thema & 
Campagnes 
 

Thema- en campagnelaag vervangen Commercieel budget 

Winkelspecifiek 
 

Uren toegekend op basis van specifieke winkelkenmerken Beleid 

Sinaasappelpers Uren voor het schoonmaken van de sinaasappelpers Aantal 
sinaasappelpersen en 
vloerdruk 
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Verkoopklaar vers 
Wag 1, 3, 5, 11, 15, 29, 33, 35 

 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 

 

 Directe uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Ontvangst en retour 
vers 

Fysieke ontvangst, administratie ontvangst, aan- en uitdoen 
veiligheidsschoenen, voorbereiden retouren en goederen, 
administratie retouren, incidentele schoonmaak, overige 
werkzaamheden in het magazijn en eventuele verstoringen. 
 

Aantal verkochte 
artikelen, aantal 
leveringen per week 

Splitsen vers 
 

Voorbereiden en afronden splitsen, splitsen inclusief initiële actie, 
eventuele verstoringen 
 

Aantal verkochte 
artikelen 

Voorbereiden en 
afronden AGF 
 

Klaarzetten en transport van AGF artikelen naar afdeling, 
transport van lege ladingdragers, fusten, navulling en artikelen 
met een afwijkende kwaliteit naar het magazijn, controleren 
kwaliteit van AGF producten, controleren afwijkende voorraad 
artikelen, aanvullen hemdtasjes, aanvullen receptkaarten, 
controle hygiëne DIGI en DIGI meubel en het vegen van de 
afdeling 
 

Aantal verkochte 
artikelen, 

Voorbereiden en 
afronden vers 
 

Aanvoer/afvoer van goederen, vulkarren en reststoffen van/naar 
magazijn en cellen, vulploegpraatje, padcontrole (klaar met vullen 
check), 0,1,2,3 tellingen, gebruik restantenbepaler en 
bijbehorende tellingen, vegen na vulshift, legen kartonvermaler, 
ELF en eindcontrole magazijn en cellen. 
 

Aantal verkochte 
artikelen 

   
Vullen AGF 
 

FIFO vullen en navullen van AGF volgens de presentatierichtlijnen, 
interactie (begroeten) klant en eventuele verstoringen 

Aantal verkochte 
artikelen, vloerdruk en 
vulmoment 
 

Vullen vers 
 

FIFO vullen en navullen, actiemeubels FIFO bijvullen, klantvragen 
tijdens vullen en eventuele verstoringen 

Aantal verkochte 
artikelen, vloerdruk en 
vulmoment 
 

   

 
 



  

Quick reference cards GO! 

 

Kwaliteit 
 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 

 

 indirecte uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Dienstruimten en 
magazijn 
 

Zie SCHOON app en HACCP instructies Vloeroppervlakte 
dienstenruimte en 
magazijn 
 

Diepvries 
schoonmaken 
 

Zie SCHOON app en HACCP instructies Aantal stellingmeters 
diepvries, 
winkeloppervlakte en 
vloerdruk 

HACCP borging 
 

Zie SCHOON app en HACCP instructies Winkeloppervlakte 

Houdbaar 
schoonmaken 
 

Zie SCHOON app en HACCP instructies Aantal stellingmeters 
houdbaar, 
winkeloppervlakte en 
vloerdruk  
 

Vers schoonmaken 
 

Zie SCHOON app en HACCP instructies Aantal stellingmeters 
vers, 
winkeloppervlakte en 
vloerdruk 
 

Winkel en omgeving 
schoonmaken 
 

Zie SCHOON app en HACCP instructies Beleid 
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Verkoop (Markthal) 
Wag 9, 27 

 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 

 

 Directe uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Vullen deli 
 

FIFO vullen en navullen van vleeswaren, borrelgemak en 
ongekoeld assortiment, reguliere- en actievakken 

Aantal verkochte 
artikelen, type 
markthal afdeling 
 

Bedienen deli 
 

Bedienen warme grill producten  Type markthal afdeling 
(alleen echt vers), 
aantal verkochte 
warme grill artikelen 
 

Productie deli 
 

Grillen en verpakken grill artikelen, inclusief coderen en stickeren Type markthal afdeling 
(alleen echt vers), 
aantal verkochte 
warme grill artikelen  
 

Vullen kaas en noten 
 

FIFO vullen en navullen van kaas en noten (vvp), reguliere- en 
actievakken 

Aantal verkochte 
artikelen, type 
markthal afdeling 
 

Bedienen 
uitschepnoten 
 

Bedienen uitschepnoten, vullen van voorraadzakken in 
gastronormbakken, dagelijkse codecontrole noten, wekelijkse 
schoonmaak van gastronormbakken 

Type markthal afdeling 
(alleen echt vers), 
aantal verkochte 
artikelen 
uitschepnoten  
 

Productie kaas 
 

Snijden en verpakken kaas, inclusief codering en stickeren Aantal verkochte 
artikelen, type 
markthal afdeling 
(alleen XL echt vers) 
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Verkoop (Markthal) 
Wag 9, 27 

 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 

 

  

 Indirecte uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Deli-kaas controle Code beheer en afprijzen, vernietigingen, voorraadcontroles, 
Bonusstickers plakken en verwijderen  

Grootte van het 
Markthal assortiment, 
openingsdagen 
 

Deli-kaas 
schoonmaak 

Dagelijkse schoonmaak, inclusief grill 
 
Let op! periodieke schoonmaak van de koeling valt onder 
kwaliteit 

Type markthal afdeling 
(alleen echt vers 
bediening), 
openingsdagen, 
aanwezigheid grill 
 

Deli-kaas overig Bestellen in MOMO,  bestellen en bijvullen VRO materialen  
 

Aanwezigheid 
warmhoudplaat, noten, 
openingsdagen 
 

Promotie verkoop CKW overleg, ophangen en verwijderen promotiemateriaal Grootte van het 
Markthal assortiment 
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Verkoop Bake-off (Bakkerij) 
Wag 13, 37 

 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 

 

 Directe uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Bedienen bake off Klantbestellingen, adviseren en bedienen van klanten, inclusief 
het snijden en verpakken op verzoek van de klant 

Klantaantallen en 
aantal verkochte 
artikelen  
 

Productie bake off Uit diepvries pakken, ontdooien, opleggen, in de oven plaatsen, 
uit de oven nemen, snijden, verpakken en stickeren van bake-off 
producten  
 

Aantal verkochte 
artikelen, productmix 

Vullen bake off Alle geproduceerde producten vullen, navullen, actiemeubels 
bijvullen 
 

Aantal verkochte 
artikelen, productmix, 
winkelgrootte  
 

Vullen brood Dagvers brood vullen, lang houdbaar brood vullen, navullen 
dagvers brood en lang houdbaar brood, actiemeubels bijvullen  
(Let op: Geen ZAV brood en geen gebak)  
 

Aantal verkochte 
artikelen  
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Verkoop Bake-off (Bakkerij) 
Wag 13, 37 

 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 

 

 
 
 
 
 
 

 Indirecte uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

BBO controle 
 

Bestellen in MOMO, code beheer en afprijzen, vernietigingen, 
voorraadcontroles  

Grootte van bakkerij  
assortiment, 
openingsdagen 
 

BBO overig 
 

Bestellen en bijvullen VRO materialen  
 

Bakkerij omzet en 
openingsdagen  
 

BBO schoonmaak 
 

Dagelijkse en periodieke schoonmaak, inclusief ovens  Afdelingsgrootte, 
aantal ovens, winkel 
formule en aantal 
openingsdagen  
 

Extra vers belegd 
 

Produceren van vers belegde broodjes  Gemiddelde verkoop, 
openingstijden, grootte 
van belegde broodjes 
assortiment  
 

Geplande verkoop 
 

Uren bestemd voor werkzaamheden van commercieel 
medewerker (alleen AH XL formule)  

Winkelformule 
 
 

Promotie verkoop 
 

CKW overleg, ophangen en verwijderen promotiemateriaal Beleid, grootte van 
bakkerij assortiment 
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Zelfscan 
 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 

 

 Directe uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Zelfscan Uitvoeren van alle taken vanuit de handterminal, monitoren van 
transacties, klanten begroeten, klanten helpen, observeren 
zelfscanplein opruimen, handscanners lopen 
 
 

Aantal transacties 
S&G, handscanner en 
mobiel, aantal leeftijd- 
en ID controles 
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Verkoopafhandeling 
 

 
  

Directe uren 

 

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Registreren Registreren van alle artikelen aan de kassa 
 

Aantal artikelen 

Afrekenen Afrekenen met de klant Aantal transacties 
contant, pin, 
contactloos en overige 
betaalmethoden 
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Servicebalie 
 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 
 
 

 Directe uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Registreren Service verlenen en scannen bij de verkoop van tabak, loterij 
producten, stomerij, bloemen, planten en overige producten, 
inpakken van bloemen, registreren, annuleren en uitbetalen van 
loterijproducten op de loterijterminal 
 

Aantal verkochte 
artikelen op 
servicebalie kassa’s 

Afrekenen Opstarten en afsluiten servicebalie kassa, begroeten van klanten 
bij aanvang en afsluiten transactie, scannen van bonuskaart, 
leeftijdscontrole, betaling verwerken met PIN, contactloos, 
contant of digitale zegelboekjes 
 

Aantal transacties 
contant, pin, 
contactloos en overige 
betaalmethoden op 
servicebalie kassa’s 
 

Niet klantgebonden 
taken * 

Vullen en navullen van tabak, bloemen, planten, kassasnoep, 
kassa-impulsmeubels, kassa-koeling, tijdschriften, cadeaukaarten, 
wenskaarten boeken en kranten, service verlenen buiten 
transacties, mandjes lopen, kwaliteitstaken, schoonmaken kassa, 
servicebalie en bol.com 

 

   

 
* Deze taken voer je uit in de ‘rustige’ momenten, je vindt ze niet als aparte taak terug in GO! 
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Servicebalie 
 
 
 

Deze begrippenlijst is bedoeld om snel inzicht te krijgen in de inhoud van een taakomschrijving in GO!. Het geeft echter 
niet de volledige inhoud van de processen weer. Volledige procesbeschrijvingen vind je terug in de werkwijzers van 
Management, Bakkerij, Markthal, Verkoopafhandeling en Verkoopklaar op SAM. 

 
 
 

 Indirecte uren  

Taak 
 

Uitleg Gebaseerd op 

Teamleider leiding Zie functieprofiel  
 

Beleid 

Extra Servicebalie Extra tijd voor het uitvoeren van alle ‘niet klantgebonden taken’ 
bovenop de directe uren: 
Vullen en navullen van tabak, bloemen, planten, kassasnoep, 
kassa-impulsmeubels, tijdschriften, cadeaukaarten, boeken en 
kranten, service verlenen buiten transacties, mandjes lopen, 
kwaliteitstaken, schoonmaken kassa, servicebalie en bol.com 
 

Benodigde tijd voor 
‘niet klantgebonden 
taken’ en beschikbare 
tijd op ‘rustige’ 
momenten 

PostNL Toegekende uren voor het PostNL servicepunt Beleid 

Gall Gemak Toegekende uren voor het bedienen van de Gall Gemak winkel Beleid 

Geld op orde Alle geldstroom activiteiten die buiten de servicebalie plaats 
vinden 

Aantal openingsdagen, 
aantal kassa’s 
 

   

 


