Klanten ontvangen en adviseren, kleding in ontvangst nemen en sorteren en de winkel inrichten?
Spreekt dat jou aan? Dan zouden wij graag met je in contact komen.

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS OM ONS TEAM TE VERSTERKEN

Bij Kledingbank Amstelland zorgen wij ervoor dat mensen met een minimum inkomen elke 6 weken bij ons kunnen “winkelen”
en een keuze maken uit kleding, schoenen, linnengoed, tassen en andere artikelen. Wij ontvangen kleding en andere artikelen
via particulieren en soms ook van (web)winkels of groothandel.
Wat ga jij doen?
•
•
•

Kleding aannemen, sorteren en selecteren voor de winkel en winkelvoorraden aanvullen;
Op de openingsdagen, de klanten ontvangen en adviseren bij het maken van hun keuzes;
Helpen om de winkel netjes te houden, kleding en andere artikelen aan te vullen.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Jij vindt het leuk om onze klanten in gesprek te gaan en hen te helpen en te adviseren;
Jij werkt graag in een team;
Jij neemt eigen initiatief en bent pro actief;
Jij bent een aanpakker en in staat om af en toe dozen en zakken te tillen en sjouwen;
Affiniteit met kleding is een pre.

Handig om te weten:
•
•
•
•

Op dit moment zoeken wij vrijwilligers voor zowel de maandag (kledinginname, selectie, winkelvoorraad aanvullen,
etc.) als de woensdag (onze klanten ontvangen en adviseren, winkelvoorraad aanvullen);
De door ons gemaakte afspraken zullen wij vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst;
Werkdagen en werktijden bespreken wij graag met je;
Vanzelfsprekend houden wij ons aan de RIVM richtlijnen.

Hebben wij je interesse gewekt?
•
•

Wil jij je 1 à 2 dagdelen per week inzetten voor (minimaal) een jaar? Kom dan eens bij ons langs om de Kledingbank te
bekijken en kennis te maken;
Neem daarvoor contact op met Xandra Grönloh (bestuurslid) via info@kledingbankamstelland.nl
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