OVER KRINGLOOP SPULLENHULP
Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp is een begrip in Soest en omstreken.
Opgericht in 1973 is het met haar bijna 50 jarig bestaan, één van de oudste
kringlopen van Nederland. Met onze 3 winkels in Soest, willen wij zo goed
mogelijk voldoen aan onze doelstellingen. Naast hergebruik van Spullen is
banen creëren voor o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt één
van de andere doelstellingen. Duurzaamheid en werken aan een beter milieu
staan bij ons hoog in het vaandel.
De dagelijkse leiding van Spullenhulp is in handen van de directeur. Naast de
directeur bestaat het personeelsbestand uit 20 vaste medewerkers en circa
40 vrijwilligers. Door de snelle groei en sterke ontwikkeling van ons Kringloopcentrum zijn wij voor ondersteuning van de directeur op zoek naar een
bedrijfsleider.

BEDRIJFSLEIDER (FULLTIME 38 UUR PER WEEK)
Wil jij werken in een omgeving waarin duurzaamheid en mensen voorop staan? Vind je het leuk om leiding
te geven aan een gevarieerde groep medewerkers? Dan ben jij misschien de bedrijfsleider waar we naar
op zoek zijn.

TAKEN

Samen met de directeur stuur je de drie vestingen aan. Je bent
bekend met alle voorkomende processen. Jij zorgt daarbij voor
een optimale inzet van het personeel en geeft instructie, bewaakt
de werkprocessen en stelt bij waar nodig. Je hebt een coachende,
motiverende rol en ondersteunt de medewerkers bij hun
ontwikkeling waar nodig. Je onderhoudt contacten met externe
partijen zoals o.a. gemeenten, re-integratiebureaus, lokale
media scholingsinstanties en samenwerkingspartners.

WAT VRAGEN WIJ
Leidinggevende ervaring in de detailhandel bij voorkeur
kennis/ervaring met recycling/kringloop
Klantgerichte, dienstverlenende en commerciële instelling;
Goede communicatieve vaardigheden
Flexibel, enthousiast en motiverend
Ervaring met en kennis van geautomatiseerde systemen
Aﬃniteit met en kennis over het begeleiden van de
doelgroepen
MBO+ werk- en denkniveau
Kringloop Spullenhulp
De Schans 20
3764 AX Soest

Telefoon: 035 - 601 87 30
E-mail: info@spullenhulp.nl
Website: www.spullenhulp.nl

WAT BIEDEN WIJ
Een interessante, afwisselende
baan voor 38 uur per week voor de
periode van één jaar met intentie
tot verlenging.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform het Handboek Arbeidsvoorwaarden voor Kringloopbedrijven.
Salaris: schaal G van het handboek
kringloopbedrijven van €2671,oplopend naar € 3378,Je motivatie en CV kun je voor 30 april
mailen naar info@spullenhulp.nl
t.a.v. Bert de Wilde. Voor meer
informatie kun je contact opnemen
met directeur Bert de Wilde, tel. 06 29 44 80 09. Sollicitatie gesprekken
zullen plaatsvinden in week 19.

KvK: 411 88 645
BTW: NL8021 01392 B 013764
Bank: NL38 RABO 0379 9908 57

