Allround medewerker
Stichting Noggus & Noggus Dalfsen
28 - 32 uur per week
Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus
Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus streven ernaar om de belangrijkste spil zijn om
circulaire economie in de regio te faciliteren waarbij in de breedte sociale impact wordt gecreëerd door en
voor inwoners, en waar medewerkers een veilige en inclusieve werkomgeving wordt geboden waar zij
gezien worden.

Wat ga jij doen?
Als allround medewerker stuur je vrijwilligers, participanten en stagiair(e)s aan, je motiveert en coacht ze
en daarnaast werk je mee op de werkvloer. Vandaag sta je met een vrijwilliger achter de kassa en help je bij
het adviseren van klanten, morgen ondersteun je bij het innamepunt waar goederen aangenomen worden.
Ook coach je de stagiair bij het demonteren van goederen en afvoeren van deze grondstoffen of stap je bij
je collega op de bus als bijrijder, om goederen op te halen en naar onze locaties te brengen. Kortom; geen
dag is bij ons hetzelfde!

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een mbo-opleiding
Je beschikt over begeleidende en coachende vaardigheden
Je bent klantgericht en dienstverlenend
Je bent empathisch, maar ook duidelijk wanneer de situatie daarom vraagt
Je bent flexibel inzetbaar, zowel in dagen als op locaties
In bezit van een rijbewijs is een pré
Bij indiensttreding vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven)
Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar (met uitzicht op verlenging)
Je komt te werken in een gezellig team met een fijne werksfeer
Je krijgt de ruimte om te leren en te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen én
Je helpt elke werkdag mee aan het verminderen van de afvalberg!

Meer weten?
Je kunt Robin Drost (bedrijfsleider bij Stichting Noggus & Noggus, locatie Dalfsen) bellen op
telefoonnummer 06-18971936. We vinden het ook leuk als je langskomt in de winkel!

Direct solliciteren?
Stuur dan je CV en motivatie naar personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl.
De vacature sluit op woensdag 21 september en de gesprekken vinden plaats op dinsdag 27 september
2022.
De vacature is zowel intern als extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar intern uit.

