Inschrijver Fietsen
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:

We zijn op zoek naar iemand die ze handen graag uit de mouwen steekt. Niet bang is om zijn handen vuil te
maken en kan tillen. Ook een beetje administratief onderlegd is wegens secuurheid van de inschrijvingen
van de fietsen. Deze fietsen worden gecontrolereerd op het framenummer op diefstal.

Werkzaamheden:

Op de fieten afdeling worden alle fietsen ingeschreven die binnen komen.
Dit doen wij d.m.v. een inschrijfformulier. Hierop wordt vermeld waar de fiets vandaan komt, het merk, meisje
of jongen, hoogte frame etc. Deze technische kennis is iedereen aan te leren hoe je bijv een inchmaat of
framenummer herkend. Deze lijsten gaan mee naar kantoor en worden op kantoor gematched aan een klant
die een bestelling heeft gedaan bij ons.

-

Inschrijven van fietsen

-

In en uitladen van fietsen

-

Controle op diefstal

-

Kaartjes betreft projecten of kleur om fiets hangen

-

Voorraden bijhouden formulieren en kaartjes
.

