Weekend- en vakantiecollega
Noggus & Noggus Dalfsen
7 uur per week
Voor onze vestiging in Dalfsen zijn we op zoek naar een enthousiaste collega voor de zaterdagen en
eventueel in de vakanties. Ben jij op zoek naar een leuke (bij)baan met veel afwisseling? Dan zijn wij
op zoek naar jou!

Over Stichting Noggus & Noggus
Stichting Noggus & Noggus streeft ernaar om de belangrijkste spil te zijn om circulaire economie in
de regio te faciliteren waarbij in de breedte sociale impact wordt gecreëerd door en voor inwoners
én waar medewerkers een veilige en inclusieve werkomgeving wordt geboden waar zij gezien
worden.

Wat krijg je bij ons?
•
•
•
•
•

Salaris (jeugdloon is van toepassing tot 21 jaar) 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!

Wat ga je bij ons doen?
Jouw werkdag start met een kop koffie of thee. Samen met je collega’s bespreek je de planning van
die dag. Vandaag sta jij bij de inname. Je neemt de spullen in die onze klanten naar ons brengen en
sorteert deze op bruikbaarheid en grondstof. Volgende week sta je achter de kassa en zorg je ervoor
dat de winkel op orde blijft. Elke werkdag is anders!

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•

Je houdt niet van stilzitten en steekt graag je handen uit je mouwen
Je bent fysiek in staat om (zware) goederen te tillen en te verplaatsen
Je bent vriendelijk en behulpzaam naar klanten en collega’s
Je bent naast de zaterdagen ook beschikbaar in de schoolvakanties
Als je bij ons in dienst treedt, vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Meer weten?
Je kunt Robin Drost (bedrijfsleider bij Noggus & Noggus 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 zondag 4 december as. en de gesprekken vinden plaats in de week
van 5 december.
De vacature is zowel intern als extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar intern uit.

