
 
 

Stichting De Kringloper zoekt 

medewerker winkel 

 

Voor onze vestiging in Etten-Leur zijn wij op zoek naar een nieuwe 
collega voor 38 uur per week. 

Wie zijn wij: 
Stichting De Kringloper is sociaal, circulair en ondernemend. 
Wij zijn een organisatie die zich bezighoudt met het verkleinen van de afvalberg door nog 
herbruikbare goederen een tweede leven te geven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
te helpen deze afstand te verkleinen of te overbruggen. 
Met 300 betrokkenen, 4 winkels, 2 kledingbanken en diverse werkplaatsen zetten wij ons al ruim 35 
jaar in voor mens én milieu.  
 
Wie ben jij: 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en creatieve winkelmedewerker om ons team in Etten-Leur te 
versterken. Ben jij  klantvriendelijk, representatief en vind je het leuk om met unieke spullen een top 
uitstraling te creëren in onze winkel? Dan ben jij de medewerker die we zoeken! 

 
Wat zijn de werkzaamheden:  

- Kassa werkzaamheden 
- De winkel en het kassaeiland op orde houden 
- Het registeren van goederen in ons productvolgsysteem 
- Het aanvullen en decoreren van de winkel. 
- Indien nodig, ondersteun je ook bij de inname/sortering 
- Lichte huishoudelijke werkzaamheden 
- Het begeleiden van hulpkrachten en hen ondersteunen bij hun ontwikkeling op de 

werkvloer. Denk hierbij aan stagiaires, mensen vanuit de dagbesteding en kandidaten vanuit 
(re)-integratietrajecten. 

Wat we zoeken: 
- Iemand die affiniteit heeft met 2e hands goederen 
- Een actieve aanpakker die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 
- Iemand die verantwoordelijk, klantvriendelijk, integer en flexibel is 
- Een persoon zonder fysieke beperkingen, een sjouwer 
- Iemand die gestructureerd kan werken 
- Iemand die goed Nederlands spreekt en schrijft. 

 
Werktijden:  Inzetbaar van maandag t/m zaterdag binnen de openingstijden van de vestiging 
Brutoloon:   Loonschaal B/C conform “Handboek Arbeidsvoorwaarden” bKN  
Reiskostenvergoeding mogelijk vanaf 10 km (postcode-postcode), € 0,19 per gereisde km.   


