
 

 

Allround medewerker Stichting Kringloop Zwolle Zuid 
 32 uur per week 

 
Over Stichting Kringloop Zwolle  
De Stichting Kringloop Zwolle haalt (her)bruikbare spullen gratis op, sorteert ze, repareert wat kapot is en 
brengt ze weer in omloop, zodat ze niet gestort of verbrand hoeven te worden. Per jaar haalt de Stichting 
Kringloop Zwolle bij zo'n 2800 adressen bijna 1.160.000 kilo goederen op waaronder huisraad, kleding, 
schoenen, apparatuur, meubels, boeken en platen. Hiervan wordt 85% op de een of andere manier 
hergebruikt. Al deze goederen worden aantrekkelijk gepresenteerd en voor een redelijke prijs in onze 
winkels aan de Veerallee en de Deventerweg verkocht.  
 
Per 1 september 2021 werken wij samen met de Rova. Er is een innamepunt geopend, zodat Zwollenaren in 
één rit al hun spullen kunnen afleveren. Wat hergebruikt kan worden, nemen wij in en de rest gaat naar de 
Rova.  
 
Wat ga jij doen?  
Vandaag sta je achter de kassa en je helpt en adviseert klanten in de winkel, morgen sta je bij het 
innamepunt waar je goederen aanneemt die bij ons gebracht worden. Ook help je met het demonteren van 
goederen en afvoeren van deze grondstoffen en stap je bij je collega op de bus als bijrijder. Later in de 
week sta je bij ons innamepunt bij de Rova. Kortom; geen dag is hetzelfde!  
 
Wat vragen wij van jou?   

 Je hebt minimaal een mbo-opleiding 
 Je bent klantgericht en dienstverlenend  
 Je bent flexibel inzetbaar, zowel in dagen als op locaties, waarbij de zaterdag een vaste werkdag is  
 Je hebt bij voorkeur kennis van een efficiënte verwerking van goederen 
 Je bent in staat om snel te handelen of juist de rust te bewaren in situaties die daar om vragen  
 Bij indiensttreding vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

 
Wat bieden wij? 

 Salariëring en arbeidsvoorwaarden (schaal B, € 1.725,00 bij een volledig dienstverband) volgens de 
BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven)  

 Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een half jaar (met uitzicht op verlenging) 
 Je komt te werken in een gezellig team met een fijne werksfeer 
 Je krijgt de ruimte om te leren en te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen én  
 Je helpt elke werkdag mee aan het verminderen van de afvalberg!  

 
Meer weten? 
Je kunt Jan Tepper (bedrijfsleider bij Stichting Kringloop Zwolle, locatie Zuid) tot 4 juni bellen op 
telefoonnummer 06-19812300. We vinden het ook leuk als je langskomt in de winkel! Als Jan er niet is, kun 
je vragen naar Jeroen Barneveld of jouw vragen mailen naar personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl    
  
Direct solliciteren? 
Stuur dan je CV en motivatie naar personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl.  
De vacature sluit op vrijdag 10 juni as. en de gesprekken vinden plaats op maandag 20 juni 2022.  


