VACATURE
VRIJWILLIGERS 2e KANSWINKEL
Leger des Heils,
Almere
’t Klankbord, Pianoweg 117,
1312 JD Almere

Voor en door de buurt
In ’t Klankbord komen
mensen samen die open
staan voor elkaar en voor de
buurt. Zij willen graag een
bindende factor zijn en zo
iets voor elkaar en de buurt
betekenen.
In ’t Klankbord vinden naast
kerkelijke- ook buurtgerichte
activiteiten plaats.
Zo is er een Raad- &
Daadbalie, waar iedereen
met een hulpvraag terecht
kan.
In de huiskamer zijn buurtbewoners hartelijk welkom
om onder het genot van een
kopje koffie/thee elkaar te
ontmoeten en een praatje te
maken.
Er zijn wekelijks diverse
activiteiten waar u vrij aan
kunt deelnemen.
Voor het brengen of kopen
van betaalbare kleding is er
een 2e Kanswinkel.
Meer dan de moeite waard
om eens bij ons binnen te
lopen.
Voor meer informatie over
deze vacature kunt u terecht
bij:
Alueskia Vijent, coördinator
Buurtgericht Werken,
telefoon: 06-257 61 797,
email: alueskia.vijent@
legerdesheils.nl

Voor onze 2e Kanswinkel zoeken we enthousiaste,
flexibele en gedreven vrijwilligers, die bereid zijn de
handen uit de mouwen te steken in de winkel en/of
bij het sorteerteam.

2e Kanswinkel
We hebben een zeer gevarieerde multiculturele klantenkring
waardoor het werken in de winkel altijd dynamisch en gezellig is.
De taken van de vrijwilliger in de winkel variëren van het te woord
staan van klanten, hen zo nodig helpen bij het uitzoeken en passen
van kleding, kassawerkzaamheden en de winkel netjes, schoon en
overzichtelijk houden.
De 2e Kanswinkel is iedere week geopend op dinsdag & donderdag
van 13.30-16.00 uur en op woensdag & vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Het Sorteerteam
De kleding, die in zakken binnenkomt, wordt eerst gesorteerd.
Daarna moet de voor de winkel uitgezochte kleding op de juiste
plaats in de winkel opgehangen of neergelegd worden.
De vaste dag om te sorteren is dinsdag van 8.30-12.00 uur.
Indien nodig wordt een afspraak gemaakt voor een extra sorteerdag.
Een medewerker van de 2e Kanswinkel en/of sorteerteam dient te
voldoen aan de volgende vaardigheden:
 Affiniteit met mode en/of kledingverkoop
 Een gastvrije, behulpzame en klantvriendelijke houding
 Goed kunnen luisteren en afspraken nakomen
 Kunnen werken in teamverband en deelnemen aan het
teamoverleg
 De christelijke levensovertuiging en doelstellingen van het Leger
des Heils respecteren.
Wij bieden geen financiële vergoeding, maar wel:
 Een open, gezellige en flexibele werkomgeving
 Ondersteuning en waardering
 Een vrijwilligersovereenkomst met WAverzekering
Als je je hiervoor beschikbaar wilt stellen, neem dan
contact op met de hiernaast genoemde persoon,
zodat zij je kan uitnodigen voor een gesprek.

