
 

 

Fietsen uitleveren 
 

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 el-
kaar 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 / Werkzaamheden: 
Voor diverse fietsprojecten zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die graag de handen uit de mou-
wen steekt. Je gaat klanten bellen voor een om een afspraak te maken voor het afhalen van de 
fiets. Je levert zelf de fiets uit en geeft daarbij uitleg over het project. Daarnaast neem je ook repa-
ratie en onderhoud fietsen aan. Als je een beetje administratief bent onderlegd en gaat graag met 
mensen om is dit de perfecte vrijwilligersbaan voor je.  
 
Je krijgt bij ons begeleiding en coaching als je dat nodig hebt. Je kunt gratis trainingen bij ons vol-
gen. En natuurlijk ontmoet je onze andere leuke vrijwilligers voor een gezellig bakje koffie en een 
praatje. Ben je enthousiast en wil jij als oproepvrijwilliger bij ons aan de slag? Reageer dan op deze 
klus en wij nemen contact met je op. 
 


