Stichting De Kringloper zoekt Eerste
medewerker magazijn/terrein
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 zoeken een enthousiaste medewerker die van aanpakken weet en in bezit van een
heftruckcertificaat.
Wat zijn je werkzaamheden:
- Het organiseren van goederenstromen op het terrein en in het magazijn.
- Het beoordelen van goederen
- Sorteren, voorsorteren en scheiden van goederen/afval
- Je helpt waar nodig bij de afdeling inname en bij de winkel
- 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.
- Je zorgt voor adequate werkverdeling.
- Je signaleert en rapporteert aan de teamleider.
- Je bent continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de werkprocessen en het
ontwikkelen van mensen.
Wat we zoeken:
- Een actieve aanpakker die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
- Iemand die verantwoordelijk, klantvriendelijk, integer en flexibel is.
- Iemand die representatief is.
- Iemand die gestructureerd is.
- Iemand die goed Nederlands spreekt en schrijft.
- Een persoon die fysiek sterk is.
- Daarbij iemand met affiniteit voor 2e hands goederen
Standplaats: Etten-Leur
Werktijden: Inzetbaar van maandag t/m zaterdag binnen de openingstijden van de vestiging
Brutoloon: Loonschaal C/D conform “Handboek Arbeidsvoorwaarden” BKN
Reiskostenvergoeding mogelijk vanaf 10 km (postcode-postcode), € 0,19 per gereisde km.
Heb je interesse in deze vacature dan ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv. Je kunt deze
mailen naar: pz@kringloper.nl

