Ben jij onze nieuwe
Zondagsvrijwilliger?
De Heistse Kringwinkel is de enige
Kringwinkel in Vlaanderen die ook op
zondag open is. Dat komt natuurlijk door
de zondagsmarkt, die veel liefhebbers van
tweedehands op de been brengt.
Al 23 jaar lang zorgt een team van
vrijwilligers voor het open houden van de
winkel op zondag. Ze zijn telkens met vier
paraat, om de kassa te bemannen en de
klanten te helpen. Een levendige en
boeiende ervaring, want op zondag lijkt
het wel alsof de halve wereld daar
passeert: een zeer gevarieerd publiek uit
alle windstreken en met vele talen.
De Kringwinkel versterkt met jou er bij zijn ploeg zondagsvrijwilligers. Heb jij zin om een keertje per
maand op zondag van 9 tot 13 uur de winkel mee open te houden? Stel je dan onmiddellijk kandidaat
via onderstaande contactgegevens. Daarmee steun je een sociaal en ecologisch project. Want De
Kringwinkel geeft dingen een tweede leven. Door hergebruik moeten er minder nieuwe goederen
aangemaakt worden. Goed voor onze bedreigde planeet. De Kringwinkel is ook een sociaal
tewerkstellingsproject: mensen die het wat moeilijker hebben op de arbeidsmarkt, vinden er een job
volgens hun talenten. Door zondags de winkel open te houden, helpen de vrijwilligers aan het behoud
van deze gevestigde waarde in Heist-op-den-Berg. De Kringwinkel zorgt voor een goede omkadering
van zijn vrijwilligers.
Wij zoeken zondagsvrijwilligers (m/v)
Wat wordt je opdracht?
 De kassa doen.
 Klanten helpen in de winkel bij een verkoop.
 Toezien op het goede verloop van het winkelgebeuren.
Praktisch
 Zondag van 9:00 tot 13:00 uur in een team van 4 vrijwilligers en in een beurtrolsysteem.
 Hoe vaak? Ongeveer 1 maal per maand.
Wat moet je kunnen?
 Eerlijke persoon met zin voor verantwoordelijkheid.
 In een team kunnen samenwerken. Klantvriendelijk zijn.
 Met geld en een computer kunnen omgaan.
Wij bieden
 Opleidingen een goede begeleiding van het vrijwilligersteam.
 Een toffe ploeg vrijwilligers die op zondag zelfstandig hun taak doen.
 Eén keer per jaar een gezellig etentje met de vrijwilligers.
 Een goede verzekering voor je activiteiten.
 Een taak met verantwoordelijkheid en maatschappelijk nut voor de tewerkstelling van ongeveer
400 doelgroepmedewerkers, in de verschillende afdelingen van De Kringwinkel Zuiderkempen.
Contact
 Neem contact op met Sandra Keymis voor een afspraak of meer informatie.
 Bel 0474 34 93 71 of mail sandra.keymis@dekringwinkelzuiderkempen.be.
 Op zaterdag 22 augustus 2020 ben je om 10 uur welkom voor een vrijblijvend
kennismakingsmoment in De Kringwinkel te Heist-op-den-Berg. Daarna kan je nog gerust beslissen
of je wil mee doen of niet.
o 10:00 u. ontvangst
o 10:10 u. toelichting over de werking en een rondgang in De Kringwinkel
o 11:00 u. vragen en antwoorden bij een kopje koffie of thee

