
 

 

Wij zijn op zoek naar  
vrijwilligers voor ons Textielsorteercentrum 

  

Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus 
Locatie Nieuwe Deventerweg 6 (Zwolle Zuid)  

 
Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus  
Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus streven ernaar om de belangrijkste spil te zijn om 
circulaire economie in de regio te faciliteren waarbij in de breedte sociale impact wordt gecreëerd door en 
voor inwoners én waar medewerkers een veilige en inclusieve werkomgeving wordt geboden waar zij gezien 
worden. 
  

Textielsorteercentrum 
In het Textielsorteercentrum wordt de binnengebrachte kleding, het textiel, de schoenen en de tassen 
gesorteerd op seizoen en soort en vervolgens geprijsd en verdeeld over onze locaties. Vind jij het leuk om, 
samen met collega’s, aan de slag te gaan en je steentje bij te dragen aan het verminderen van de afvalberg? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Wat ga je doen? 

• Sorteren van kleding, textiel, schoenen en tassen 

• Wegen, verplaatsen en prijzen van kleding 
 
Wat neem je mee? 

• Je vind het leuk om inzetbaar te zijn op alle onderdelen van het Textielsorteercentrum 

• Je leert graag iets nieuws  

• Je bent fysiek in staat om de voorraad textiel te verplaatsen  

• Je kunt goed samenwerken met je collega’s, maar ook alleen als het moet 
 
Wat bieden wij jou? 

• Je komt te werken in een gezellig team met een fijne en veilige werksfeer 

• Je krijgt de ruimte om te leren en te ontdekken waar jouw kwaliteiten (nog meer) liggen én 

• Je krijgt medewerkerskorting als je bij ons vrijwilligerswerk komt doen  
 

Onze werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur.  
We overleggen samen wanneer jij bij ons aan de slag wilt gaan.  
 
Ben je enthousiast geworden of wil je meer informatie?  
We vinden het leuk als je langskomt op het Textielsorteercentrum! Je kunt dan in de winkel vragen naar een 
medewerker van het Textielsorteercentrum. Je kunt ook contact opnemen met onze afdeling P&O door te 
mailen naar personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl  
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