St. De Ruilfabriek Conceptstore
Winkelcentrum Cityplaza
Plein 114
3431 LV Nieuwegein

Vacature inpakkers feestmaanden

Over De Ruilfabriek
Stichting De Ruilfabriek uit Nieuwegein is er voor jou en door jou. Door het
organiseren van evenementen ruilen wij items kennis en ervaring. Vanaf het
eerste kwartaal 2020 heeft de Stichting een eigen conceptstore op Cityplaza in
Nieuwegein. Daarmee geven wij vrijwilligers en ondernemers een kans om zich
verder te ontwikkelen. Wij zijn een officiële goede doelen organisatie en
ondersteunen maatschappelijke projecten. Wij staan voor duurzaamheid en
hergebruik, wat je ziet terugkomen in De Ruilfabriek Conceptstore.

Beschrijving werkzaamheden
Voor de periode op weg naar de feestdagen, zijn we op zoek naar mensen die het
leuk vinden cadeaus mooi en origineel in te pakken.
We zijn bezig om een training te regelen om het nog mooier voor elkaar te krijgen.
In principe ben je er alleen om pakketten en cadeaus in te pakken. Pakketten
samen te stellen en eventueel verzendklaar te maken.
Uiteraard, indien je hier voor open staat, zijn we ook bereid je training te geven om
kassa te kunnen draaien.

Wat zoeken wij?
Je bent minimaal 3 uur per week beschikbaar, waarvan ook regelmatig uren in
een weekend.
Mensen met een beperking of een lange afstand tot de arbeidsmarkt en
statushouders zijn ook welkom.

Over jou!
•
•
•
•
•

Sociaal
handig met inpakken
gemotiveerd
goed bij drukte kan werken
wil om te groeien in een mooi team

Tel. 030-6330317.
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Wij bieden:
•
•
•
•

Een super leuk team vrijwilligers
een startende onderneming, waarbij je mee draait in de groei die we
doormaken
alle mogelijkheden om te groeien en jezelf te ontwikkelen
Workshops, trainingen en Cursussen

Heb je interesse?
Stuur een mail naar vrijwilligers.deruilfabriek@gmail.com en wij nemen z.s.m.
contact met je op.

Tel. 030-6330317.

KvK 74235508

BTW NL859819838B01

