Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis zoekt, in verband met onze groei, een klantgerichte

Winkelmedewerker m/v
40 uur
Organisatie omschrijving
De Groene Sluis is een succesvolle kringloopwinkel op bedrijventerrein Noordersluis. De winst gaat
naar goede doelen uit Lelystad en directe omgeving. De Groene Sluis is er op gericht om een bijdrage
te leveren aan een beter milieu. Met ruim 100 vrijwilligers wordt de winkel draaiende gehouden.
Functieomschrijving
Als winkelmedewerker ben jij samen met de vrijwilligers het gezicht van De Groene Sluis.
Samen met de filiaalleider wil je de kringloopwinkel verder ontwikkelen en vormgeven. Je denkt mee
over manieren om de verkoop van de afdelingen te stimuleren zonder het sociale aspect uit het oog
te verliezen. Als verkoopmedewerker ben je voornamelijk werkzaam in de winkel en ben je
verantwoordelijk voor het klantencontact.
Daarnaast zorg je voor een prettige uitstraling van de winkel; je denkt na over het aantrekkelijk
presenteren van de afdelingen zorgt dat de winkel netjes blijft.
Je let op een goede balans van het aantal goederen in de winkel en op eenduidige prijzen; hierover
communiceer je met de vrijwilligers in het magazijn. Je stuurt de vrijwilligers in de winkel aan en
springt in waar nodig.
Wij zoeken iemand die van nature mensgericht is, zelfstandig kan werken en weet van aanpakken.
Verdere taken zijn:
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor het openen en afsluiten van de winkel
Verantwoordelijk voor opstarten en afsluiten kassa en legt financiële verantwoordelijkheid af
aan filiaalleider
Plannen en verdelen van de werkzaamheden, waaronder overleggen met de vrijwilligers
Licht administratieve taken

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal MBO niveau 4
Je bent representatief en communicatief sterk
Je onderschrijft de sociaal/duurzame aspecten van onze kringloopwinkel
Je bent een verbinder en samenwerker
Je hebt ervaring in de detailhandel en hebt een brede kennis van (kringloop)goederen
Je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers
Je werkt op de zaterdagen
Je woont bij voorkeur in Lelystad

Wat bieden wij
Een leuke en afwisselende baan bij een ambitieuze kringloopwinkel die volop in ontwikkeling is; een
enthousiast en gedreven team. Arbeidsvoorwaarden en salaris conform handboek
arbeidsvoorwaarden van BKN.
Reageren
Een sollicitatiebrief met C.V. kan tot uiterlijk 22 april 2018 gemaild worden naar
info@degroenesluis.nl t.a.v. Wim Cruiming, kringloopmanager.

