Kledingmedewerker:
Doel van Stichting LETS Ruilwinkel Schiedam:
LETS Ruilwinkel Schiedam is een Ruilwinkel waar je via een puntensysteem artikelen en diensten kan
ruilen. Het maatschappelijke doel is om mensen bij elkaar te brengen zodat men meer bij elkaar betrokken
raakt en een aantal mensen uit hun isolement worden gehaald. 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. We
hebben een grote koffietafel in het midden van de winkel die op maatschappelijk gebied een grote rol speelt.
Voor de winkel zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om mensen te helpen en te woord te staan.
De klant gaat altijd voorop binnen de Lets Ruilwinkel.

Werkzaamheden:
- Inkoop van artikelen, Je neemt de kleding aan, sorteert op zomer / winter kleding, kijkt na op
schoonheid en geen gaten en modernheid en voorziet ze van een kaartje en deze in te vullen met de
gevraagde gegevens.

-

Verkoop van artikelen, klanten te woord staan en uitleg geven of proberen nog iets anders te
verkopen wellicht

-

Retouren van artikelen. Klanten mogen 2 weken de kelding laten hangen, daarna wordt het naar
het inzamelproject verwerkt.

-

Etaleren van winkel. De winkel netjes houden per stelling. De winkel versieren met bijvoorbeeld de
feestdagen.

-

Cadeaupakketjes maken. Hier maken we cadeautjes voor de klanten, zodat ze een Cadeau ook
kunnen geven aan iemand anders als ze bijvoorbeeld jarig zijn of een kindje krijgen.

-

Inpakwerkzaamheden. Pakketten die verstuurd moeten worden inpakken, markt voorbereidingen
inpakken etc.

-

Schoonmaken van de winkel. Iedereen is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de winkel.

-

Promotie: Vertellen aan nieuwe klanten waar de Lets Ruilwinkel Schiedam voor staat. En wat voor
projecten er zijn en/of doorverwijzingen naar organisaties waar we de mensen mee kunnen helpen.
Folders uitdelen etc.

Functie-profiel:
Kan je Nederlands praten zodat je onze klanten te woord kan staan. Ben je klantvriendelijk en bereid
om met elkaar samen te werken en modebewust, dan zijn wij op zoek naar jou!

