VACATURE
MEDEWERKER KRINGLOOPWINKEL (M/V/X)
Ibogem is de opdrachthoudende vereniging voor duurzaam afvalbeheer voor de regio Beveren, Kruibeke en
Zwijndrecht. Wij staan in voor het stimuleren van afvalpreventie en van hergebruik via de Kringloopwinkel, voor
selectieve inzameling van afvalstoffen via ophaling aan huis en op onze drie recyclageparken, en voor het recycleren
en verwerken van de ingezamelde afvalstoffen.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als medewerker van de Kringloopwinkel werk je mee aan het verkleinen van de afvalberg. Je komt terecht in een
dynamisch team dat instaat voor het uitvoeren van diverse taken: sorteren en prijzen van gebrachte goederen,
goederen ophalen en leveren bij klanten, materiaal aanvullen en verkopen in onze winkels, de klanten informeren en
zoveel meer. Als deel van het kringloopwinkelteam zorg je ervoor dat klanten kunnen winkelen in een aangenaam
kader.
JOUW PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent milieubewust.
Kennis van de tweedehandssector is een pluspunt.
Je bent klantvriendelijk, integer en hebt zin voor orde en netheid.
Uiteraard ben je communicatief en stressbestendig.
Samenwerking, teamgeest en ervaringen delen met anderen is voor jou vanzelfsprekend.
Je bent flexibel en leergierig. Taken correct en snel kunnen uitvoeren is een must.
Je hebt ervaring als kassamedewerker of bent bereid om dit te leren.
Zaterdagwerk is geen probleem voor jou.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je hebt voldoende kennis van het Nederlands.

ONS AANBOD
•
•
•
•

Voltijds contract van onbepaalde duur (38 uur/week)
Salarisschaal D1-D3 (barema’s Vlaamse overheid)
Aantoonbare en relevante ervaring wordt meegenomen
Extralegale voordelen, o.a. maaltijdcheques (€ 8,00), tweede pensioenpijler, fietsvergoeding, ecocheques en
een gunstige verlofregeling.

INTERESSE?
Stuur vóór 31 juli 2022 je cv, motivatiebrief en kopie van je diploma naar mevr. Elke Cappaert, hr-medewerker, via
mail naar elke.cappaert@ibogem.be.
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke, praktische en mondelinge proef.
Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij Elke Cappaert via mail.
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