
Stafmedewerker
goederenstroom/
circulaire economie

Vacature
Startdatum: onmiddellijke indiensttreding - bespreekbaar

Werkgever: De Enter vzw - Kringwinkels in Brecht, Malle, 
Zandhoven en Wuustwezel
Plaats van tewerkstelling: focus Brecht

Je gaat actief op zoek om onze VZW als B2B op de kaart te 
zetten in alles wat met goederenstroom te maken heeft

Takenpakket

Hogere opleiding in circulaire onderne-
men

Opleiding

Andere vereisten

Je hebt een goede kennis Nederlands

Je hebt een passie rond afvalverwering en goederenstroom

Relevante competenties

Je legt contacten om onze aanlevering en verwerking van goederen 
te kunnen garanderen

Je verwerft en deelt kennis rond bestaande en nieuwe wetgevingen 
rond het OVAM-afvalbeleid

Je onderzoekt de mogelijkheden rond pilootprojecten zoals leen- 
en deelprojecten

Je denkt mee rond het herstellen van goederen en eventuele uitbrei-
ding van onze atelierwerking

Je kan bestaande wetgevingen en reglementeringen vertalen naar 
onze omgeving

Je vertegenwoordigt onze organisatie op niveau van maatwerkbe-
drijven en brengt onze organisatie op de kaart op niveau van de 
reguliere economie
Je kan zelfstandig werken in een team van stafmedewerkers

Hogere opleiding in specifieke product-
groep zoals textiel, meubels, huisraad, 
elektro

Je voelt zelf aan dat je gelijkwaardig 
bent door sterke interesse en ervaring 
van circulariteit en hergebruik

Rijbewijs B en eigen wagen zijn 
noodzakelijk

Zich kunnen vinden in de missie van De 
Broeders van Liefde en meer specifiek in 
de visie van onze VZW De Enter

Verloning volgens PC 327.01 cat. 3

Aanbod

Overname relevante anciënniteit

Voltijdse tewerkstelling, andere breukvormen zijn bespreekbaar

Kilometer vergoeding

Ecocheques

Je komt terecht in een team van collega’s met een hart voor mensen 
en recyclage. Je hebt inpakt op milieu en mensen die moeilijkheden 
ondervinden op de reguliere arbeidsmarkt

Hoe solliciteren?

Heb je zin in een flinke dosis zelfrelative-
ring en humor in een groeiende onderne-
ming? En wil je graag je kennis delen en 
verruimen?

Stel je kandidaat voor 14/02/2022

Mail: secretariaat@de-cirkel.net

Voor meer informatie: 03/313 49 66 vraag naar Kathleen of Annelene

Je stoomt onze organisatie klaar om mee op 
de boot van de circulaire economie te sprin-
gen. Je ziet geen afval maar kansen, kansen 
om materiaal een nieuw leven te geven en 
kansen naar tewerkstelling binnen een 
maatwerkbedrijf.
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