-Je begint je dag om 8.45/8.50 uur gezellig met een bak koffie, nog even tijd om met je collega’s
bij te praten over de afgelopen dagen of het weekend.
-Om 9.00 uur gaat de winkel open en ga je naar de ruimte waar de elektronica getest wordt. Hier
staat een container en misschien staan er ook nog wel apparaten in de stelling, omdat je
collega’s die niet kennen. Je gaat de apparaten, testen of ze nog werken, dit kan van alles zijn,
solar lampjes, wasmachines, laptops noem maar op. Zijn de apparaten stuk? Dan verzamel je
deze in een wagen en is die vol, dan ga je deze wegen en afvoeren in de wecycle container.
Apparaten die nog goed zijn, prijs je en geef je een plekje in de winkel.
-Om 10.30 uur is het tijd voor koffie/thee, om met een kwartiertje weer aan de slag te gaan met
het schoonmaken en prijzen van de producten en te helpen bij de kassa.
-Om 12:30 uur ga je opruimen, je werkbank netjes achterlaten en op het schema kijk je wat er
vandaag gedaan dient te worden, opruimen van de elektronica hoek in de winkel of de ruimte
van de elektronica zelf.
-Om 13:00 uur is je ochtend alweer voorbij en ga je met een goed gevoel weer naar huis!
De middagen zijn van 13:00 tot 17:00, met om 15:00 uur een koffiepauze.
Wat bieden wij jou:
* Een gezellige sfeer, met leuke sociale contacten en activiteiten.
* Zinvol en leerzaam werk
* 20% korting op je aankopen in de winkel
* Een vrijwilligersvergoeding
* Bijdragen aan een beter milieu
* Je mag uiteraard op meerdere afdelingen meelopen, om te kijken wat het beste bij je past.
Wat vragen wij van jou:
* minimaal 2 dagdelen per week beschikbaar (in overleg, komen we er altijd wel uit)
* 1 keer per maand op de zaterdag een dagdeel beschikbaar.
Lijkt je dit leuk?
Bel of mail voor meer informatie naar:
0527-244000 of info@kringloopwinkelvollenhove.nl en vraag naar Carola of Han.

