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Ben jij graag afwisselend bezig? Heb jij oog voor mooie spullen en wil jij ze graag een tweede kans 

geven? Dan past het werken in onze kringloopwinkel bij jou! 

 

Kringloop de Kerketuinen  

Kringloop de Kerketuinen is niet zomaar een winkel met tweedehands spullen. Het is ook een 

gezellige ontmoetingsplek waar iedereen van harte welkom is voor een gezellig praatje en een kop 

koffie/thee. Daarnaast werken er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen met 

niet aangeboren hersenletsel.  

Kringloop de Kerketuinen valt onder zorgorganisatie Hart voor Werk en Hart voor Werk gelooft in de 

kracht van elk individu. Dit is onder andere merkbaar aan de samenstelling van ons team. Er werken 

allerlei mensen met verschillende sociale status en (culturele) achtergronden. Wij bieden iedereen 

een kans om te participeren en zich verder te ontwikkelen.  

 

Functie omschrijving 

Als  medewerker allround ben je betrokken en inzetbaar bij alle werkzaamheden op de vestiging. 

Deze werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het beoordelen, sorteren en presenteren van spullen 

in de winkel. Daarnaast kan je kassa draaien en de agenda met afspraken beheren.  

Je zorgt ervoor dat klanten goed en vriendelijk worden geholpen.  

Het kan ook wel eens voorkomen dat je op pad gaat om spullen op te halen.  

 

Zoals eerder aangegeven werken er mensen met diverse achtergronden bij Kringloop de 

Kerketuinen. Deze collega’s ondersteunen en begeleiden in de werkzaamheden op de werkvloer 

behoort ook tot jouw taak als allround medewerker.  

Minimaal MBO 3 werk- en denkniveau 

Je beschikt over goede sociale vaardigheden en spreekt goed Nederlands; Je vindt het fijn om samen 

te werken en mensen iets te leren; Je bent klantgericht; Je hebt affiniteit met 2e hands artikelen; 

Je bent bereid om alle voorkomende werkzaamheden in de winkel of magazijn te verrichten;  

Je bent flexibel inzetbaar, van maandag tot en met zaterdag; 

Beginnend met een 0-uren contract, uitzicht op verdere uitbreiding; 

Het bezit van rijbewijs B is een pré. 

Wat biedt Kringloop de Kerketuinen jou? 

Een zelfstandige, uitdagende baan. Een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding. 

Goede secundaire voorwaarden zoals: reiskostenvergoeding,  

50% personeelskorting. De arbeidsvoorwaarden komen voort uit het BKN handboek.  

Bel voor meer informatie naar het telefoonnummer 070-217 70 92. 

 

Denk jij dat jij dé persoon bent die wij zoeken?  

Mail dan je motivatie en CV naar info@kringloopdekerketuinen.nl   

 

https://www.kringloopdekerketuinen.nl/
https://www.hartvoorwerk.nl/
mailto:info@kringloopdekerketuinen.nl

