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Ben jij op zoek naar een leuke baan in de detailhandel? Ben je creatief, spontaan en mensgericht? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen? 

- Met jouw gevoel voor styling zorg jij samen met je collega’s voor een optimale 
winkelpresentatie. 

- Je krijgt veel vrijheid om de winkel naar je eigen ideeën in te richten. Daarnaast ben je 
creatief in oplossingen, zodat er zoveel mogelijk producten worden verkocht. 

- Je helpt klanten en bent hierbij service gericht. 
- Je weet om te gaan met collega’s uit diverse doelgroepen. 

 
Wie ben jij? 

- Je hebt ruime ervaring in de Retail. 
- Je hebt affiniteit met kringloop, hergebruik en het milieu. 
- Je bent een aanpakker, resultaatgericht en bent vastberaden het beste uit de winkel te 

halen. 
- Je bent sociaal en je voelt van nature aan hoe je met diverse doelgroepen moet 

communiceren. 
- Je bent flexibel. 

 
Wat kun je van ons verwachten? 

- Een marktconform salaris passend binnen de arbeidsvoorwaarden vanuit de branche 
Kringloopbedrijven. 

- Een leuke en sociale werksfeer. 
- Personeelskorting op ons assortiment. 

 
Waarom past deze vacature bij jou? 

- Omdat je energie krijgt van het inrichten van de winkel en het verkoopresultaat dat je 
hiermee kan behalen. 

- Omdat je in een warm bad belandt met allemaal leuke collega’s. 
- Omdat je de missende factor bent voor ons. 

 
Over ons 
Stichting Kringloopbedrijf De Beurs zamelt in de gemeenten Oldenzaal, Tubbergen, Losser en 
Dinkelland tweedehands goederen en kleding in die nog goed bruikbaar zijn. De binnengebrachte 
spullen worden gesorteerd, eventueel gerepareerd en ten verkoop aangeboden in de winkels. Dit 
doen wij met een enthousiaste groep medewerkers uit diverse doelgroepen. Voor meer informatie 
kijk je op www.kringloopbedrijfdebeurs.nl of bezoek één van onze winkels! 
 
Solliciteren? 
Herken je jezelf in bovenstaande? Aarzel niet en solliciteer snel door je motivatie en cv op te sturen 
voor 13 juni naar info@kringloopbedrijfdebeurs.nl 

http://www.kringloopbedrijfdebeurs.nl/

