Lijkt het je leuk om rond te rijden in een grote bus? En kun je de
verantwoordelijkheid daarvoor aan?
Kringloopwinkel Secunda is per direct op zoek naar:

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS (m/v)
Taken:
• Het laden en lossen van de bus met hulp van een bijrijder.
• Wegbrengen en ophalen van goederen bij mensen thuis.
• Bij het ophalen van goederen inschatten of de goederen verkoopbaar zijn.
Vereisten:
• Minimaal 3 dagdelen van 4 uur per week beschikbaar, eventueel ook op zaterdagen.
• Een geldig rijbewijs B.
• Behoorlijke beheersing van de Nederlandse taal.
• Enige stratenkennis van Tiel en omgeving.
• Actieve en enthousiaste inzet met een glimlach.
• Een praktische en klantgerichte instelling.
• Je bent betrouwbaar.
De voordelen van vrijwilligerswerk bij Secunda:
• Je gaat deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers. Er heerst een open sfeer
waarin je snel wordt opgenomen.
• Je kunt werk doen dat bij je past en aansluit op je interesses of ervaring. Voor iedereen is er
wel een leuke taak. Tijden worden in overleg bepaald.
• Je ontvangt een onkostenvergoeding en je krijgt 20% medewerkerskorting als je in de winkel
iets leuks tegenkomt.
• Je leert nieuwe vaardigheden. Bovendien zijn er mogelijkheden tot het volgen van cursussen
en trainingen.
• Je bent verzekerd.
• En last but not least: je doet iets goeds voor (mede)mens en milieu!
Secunda
Secunda is een eigentijdse kringloopwinkel in Tiel met twee vestigingen. De belangrijkste doelen
van Secunda zijn: werkplekken creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mooie
spullen aanbieden voor een lage prijs en een bijdrage leveren aan een beter milieu. Om deze
doelen te realiseren is Secunda afhankelijk van mensen die ons hun goederen schenken, van
klanten die bij ons komen winkelen en van vrijwilligers die Secunda draaiende houden.
Neem contact op met Marco Houtschild of vraag naar hem in de winkel.
tel: 0344 - 62 69 65 | e-mail: m.houtschild@secunda.nl | Spoorstraat 13 - 15 Tiel

