WERKEN BIJ
De WAAR is de eerste Kringloop Plus Winkel van Nederland. Ook is De WAAR een van de grootste kringloopwinkels met 3200m2.
Er zijn gemiddeld tussen de 40 en 60 mensen werkzaam bij De WAAR. Kringloopwinkel De WAAR is bijna elke dag geopend.
Maandag t/m vrijdag van 09:00/17:30, zaterdag van 10:00/17:00 en elke eerste en derde zondag van de maand van 12:00/17:00.
Bij De WAAR maak je deel uit van een groot en divers team van mensen die allen een steentje bijdragen aan een beter milieu en een
leuke werkplek voor elkaar. Er heerst een informele sfeer en soepele omgang met elkaar. Een open communicatie is vereist en draagt
bij aan de sfeer.

“Bijdragen aan een beter milieu door middel van het bevorderen van hergebruik van tweedehands artikelen.”
“Maatschappelijk ondernemen: Werkplekken bieden voor jong en oud, ervaren en onervaren, klaar voor de arbeidsmarkt
of met een afstand daartoe.”
DE WERKPLEKKEN
Werkplekken bij De WAAR zijn er in de volgende vormen:
Regulier werk
Werkontwikkelplekken
Stages
Vrijwilligerswerk
Weekendhulp
-

Bij De WAAR wordt gewerkt met dagen of dagdelen.
Een hele dag is van 09:00 – 17:30
Een ochtend is van 09:00 – 13:00
Een middag is van 13:00 – 17:3

Voor vrijwilligerswerk of werkontwikkeling werkzaamheden is een minimum van drie dagdelen vereist.
Voor regulier werk en werk als vakantiekracht of weekendhulp gelden de voorwaarden in de desbetreﬀende vacature.
Voor stages gelden de afgesproken voorwaarden in het stageovereenkomst.

DE WERKZAAMHEDEN
Voor alles wat binnenkomt bij De WAAR geldt, het moet uitgepakt worden, gesorteerd, nagekeken, schoongemaakt,
geprijsd en in de winkel geplaatst. Er zijn altijd werkzaamheden op verschillende niveaus op alle afdelingen.
Bij De WAAR wordt met de volgende afdelingen gewerkt:
Boeken (Boeken/Tijdschriften/CD’s/DVD’s/LP’s/Singles/Stripboeken/ETC)
Elektra (Alles met een stekker)
Kassa/Winkel (Kassawerkzaamheden en winkelwerkzaamheden)
Kleingoed (Glazen/Kopjes/Decoratieartikelen/ETC)
Magazijn Doorvoer (Meubelen/Kleinmeubelen/Bedden)
Magazijn Aannemen goederen (aannemen goederen, verwerken van grondstoﬀen)
Speelgoed (Spellen/Puzzels/Speelgoed)
Textiel/Kleding (Woon, Keuken, Badtextiel en Kleding)
Transport/Bijrijder (Bezorgen/Ophalen)
Transport/Chauﬀeur (Bezorgen/Ophalen)

Vacature: VRIJWILLIGER ELEKTRA AFDELING DE WAAR
Emmen, 2019

Ben jij niet het type dat graag thuis zit niets te doen?
Steek jij graag de handen uit de mouwen?
Heb jij een goede kijk elektrische apparatuur?
Als vrijwilliger op de elektra afdeling van De WAAR zal je alles met een stekker in handen krijgen. Je zal kijken of apparatuur
compleet is, testen of het nog werkzaam is en voorzien van een bijbehorende prijs. Ook zal je de afdeling in de winkel netjes
houden en aanvullen waar nodig en mogelijk.
Eisen:
Aanpakker
Zit niet graag stil
Kan alleen werken maar ook in teamverband
Technische kennis/interesse
Nauwkeurig werken
Een minimum van drie dagdelen beschikbaar

Is dit dé werkplek voor jou? Reageer dan nu:
www.dewaar.nl/werkenbij
werken@dewaar.nl
De WAAR
Abel Tasmanstraat 23
7825VA Emmen
0591-633867

