Chauffeur/Sjouwer
Doel van Stichting LETS Ruilwinkel Schiedam:
LETS Ruilwinkel Schiedam is een Ruilwinkel waar je via een puntensysteem artikelen en diensten kan ruilen. Het
puntensysteem van de artikelen wordt ingezet voor de armoedebestrijding. De diensten die we aanbieden zijn bedoelt om mensen bij elkaar te brengen, zodat men meer bij elkaar betrokken raakt en een aantal mensen uit hun
isolement worden gehaald en hun netwerk verbreedt.. Wederkerigheid hierbij is dus een belangrijk onderdeel. Iedereen vanaf 18 jaar kan er aan mee doen.
Inmiddels hebben wij zo’n 35 vrijwilligers die dagelijks met veel plezier aan de slag gaan. LETS Ruilwinkel Schiedam is laagdrempelig voor iedereen. De klant staat voorop en nemen dan ook de tijd voor hen. Ook is er tijd en
ruimte voor de vrijwilliger zelf natuurlijk!
Wij zoeken iemand die in het onderstaande profiel past. Zie jij jezelf in dit profiel passen, neem dan
snel
contact met ons op, zodat wij een afspraak kunnen maken voor een kennismaking! De koffie of thee zal klaar
staan.

Functie Profiel:

-

Iemand die zich verantwoordelijk voelt, dit omdat je verantwoordelijkheid krijgt in

-

klantencontact en financiele zaken

-

Goed omgaan met spullen van klanten of leveranciers, dit omdat het spullen van anderen zijn en
deze niet kapot mogen gaan

-

Goed omgaat met indelen van laden, dit omdat er dan geen schade volgt aan de spullen en met
een goede indeling meer spullen mee kunnen.

-

Iemand die goed Nederlands spreekt, dit i.v.m. klanten contact en je verstaanbaar kunnen maken

-

Iemand die een visitekaartje voor de winkel is, dit in rijgedrag, maar ook in klanten contact of
signalen opvangt vanuit leveranciers.

-

Iemand die agendabeheer en emailverwerking beheerst

-

Iemand die navigatie berheerst en dienstenbonnen kan uitschrijven

-

Iemand die inzamelen afdeling zowel op computer als telefonisch of weg brengen van
melen producten beheerst.

inza-

Werkzaamheden:

-

Laden en lossen van spullen van klanten, leveranciers, samenwerkingen, inzamelen kanalen en
Lets Ruilwinkel Fietsenafdeling

-

Verwerking van inzamelen afdeling op computer, telefonisch of persoonlijk bij de klant.

-

Email, Navigatie en dienstenbonnen verwerking

-

Verwerking naar juiste afdeling binnen de Lets Ruilwinkel met geld of facturen die je krijgt van de
klant of leveranciers.
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