
 
 

 
De Kringwinkel Vlaamse Ardennen, met vestigingen in Ronse, Zottegem 
en Oudenaarde is actief in het hergebruik van goederen. Dit met het oog 

op scheppen van banen en werkervaringskansen én op het verminderen 
van de afvalberg. We hebben binnen ons omkaderingsteam nood aan:  

 

 
Vlinder/ondersteuner 
 
De vlinder/ondersteuner volgt op een zelfstandige manier een winkel/atelier op, 
kan ingezet worden op de dispatch – afdeling (binnenkomen van de goederen) 

en zal instaan voor het intern economaat.  
 

Functiebeschrijving 
 

•  Ondersteuning werkorganisatie winkels/atelier: 
 

• Praktische organisatie van winkel en atelier (aanvoer en doorstroom van 
materiaal, doorstroom, aanvullen van de winkel,… 

• Commerciële organisatie van de winkel (prijssetting, uitwerking en 
ondersteunen van winkelacties) 

• Opvolgen van de roulatiesystemen op het materiaal 

• Aanpassen van het takenpakket van het winkel- atelierpersoneel. 

• Controle bij het laden en lossen van de vrachtwagen en geven van goederen 
(triage) 

• Controle op de afvalstromen die, na zorgvuldige selectie, toch nog  
gegenereerd worden 

 
 

•  Ondersteuning Dispatch: 

 
• Opvolging van de inkomende telefoons van klanten 

• Opvolgen en doorgeven van telefoons naar omkadering 
• Ondersteunen van het dispatchteam 

• Administratieve ondersteuning 
 
 

•  Intern economaat: 

 
• Instaan voor de aankoop van producten, nodig voor de 

dagdagelijkse werking  
• Opvolging van de afrekening aankopen 

• Bijhouden van kassysteem van de aankopen 

• Aankoop en verdeling van de werkkledij  
 



 

 
 

• Opvolging doelgroepmedewerkers  
 

• Begeleiding geven aan het (wisselende – naargelang waar je ingezet 
wordt) team van DGMg 

• Werkverdeling opmaken (per dag, week en maand) 
• Werkvergaderingen voorbereiden en houden met het personeel 

• Houden van overleg met de DGM 
• Functioneringsgesprekken of POP-gesprekken voeren met DGM 

• Bijhouden verlofregeling en de werkuren  
• Onthaal nieuwe medewerkers 

 
 

Competenties 
 

• Praktisch inzicht  

• Talentgericht coachen 
• Kwaliteitsgericht handelen 
• Plannen en organiseren 

• Flexibele ingesteldheid 
• Goede communicatieve vaardigheden  

• Voldoende technische kennis en inzicht 
• Samenwerken/team - speler 
 

Voorwaarden:  

 
• U Bent in het bezit van bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring 
• Kennis van het MS Office – pakket 

• In bezit van wagen en rijbewijs 
• U bent bereid tot zaterdagwerk (één zaterdag op twee) 

• U bent overtuigd van de kringloopfilosofie 

 

Ons aanbod: 
 

• Zinvolle, boeiende job met verantwoordelijkheid, variatie, uitdaging en 
creativiteit 

• Vlinder zal tewerkgesteld worden in de verschillende vestigingen van de 
organisatie 

• Vergoeding volgens barema’s omkadering van PC 327 

• Maaltijdcheques en onkostenvergoeding 
• Hospitalisatieverzekering 
• Contract onbepaalde duur. 
 
Stuur je sollicitatie met motivatie en CV voor 15 januari naar  
Kringwinkel Vlaamse Ardennen , tav. Klaus Van Hoecke , voorzitter raad van bestuur, pa/  
Vanhovestraat 14, 9600 Ronse. Email: personeel@kwvla.be 

 


