
     

 

PERFIL CAIXA 
 
Funcions: 
✓ Complir el protocol d’acollida: saludar, somriure, acomiadar-se de manera 

correcta, sempre amb un tracte amable. 
✓ Complir amb les normes d’imatge, conducta i procediment que estableix la 

companyia (uniformitat, imatge adequada, identificació visible) i prevenció de 
risc laboral. 

✓ Mantenir la seva caixa neta i ordenada en tot moment i comprovar, en 
incorporar-se al lloc de feina, que disposa de tot el material necessari per fer 
correctament la feina.  

✓ Fer amb agilitat la crida a la fila única als clients. 
✓ Assegurar que la velocitat d’escaneig i d’escaneig + pagament ha millorat en 

el darrer any. 
✓ Reportar informació sobre incidències a l’auxiliar de línia, CCL o Mostrador. 
✓ Gestionar correctament el canvi, sol·licitant les puntes de clients. 
✓ Quadrar correctament les caixes, l’ordre de la caixa, tant dels diners com els 

xecs bancaris i vals.  
✓ Sol·licitar els bàsics al clients (targeta Club Carrefour, accions promocionals, 

promocions solidàries, etc.) 
✓ Complir bàsics de la demarca (deixats de PFT, mercaderies, baix carro, 

precintes de colors, mercaderies EFCS).  
✓ Contribuir a captar i fidelitzar amb la nostra conducta a cada un dels clients 

que passen per a la nostra línia de caixa. 
✓ Ser professional i aportar valor afegit al teu lloc de treball. 
 
Es requereix:  
✓ Educació secundària obligatòria (ESO) 
✓ Passió pel comerç 

✓ Alta orientació al client 

✓ Capacitat de treball en equip 

✓ Disponibilitat horària 

 
Es valora:  
✓ Experiència en el sector 

  



     

 

 
S’ofereix:  
✓ Contracte fix-discontinu. 
✓ Jornades parcials de 30 a 36 hores setmanals en funció del perfil i necessitat 

del departament/secció. 
✓ Horaris: torns rotatius de dilluns a diumenge (2 dies lliures). 
✓ Salari brut mensual a jornada completa (40 hores) 1.260 € (12 pagues). 
✓ Data de contractació a partir d’abril 2023. 

 
Ubicació dels llocs de treball: 
✓ Sa Coma 

✓ General Riera 

✓ Son Cotoner 

✓ Portopí 
✓ Coll d’en Rabassa 

 

 
 


