Middelburg, 17 april 2018

Kledingbank Zeeland is een christelijke non-profitorganisatie die de allerarmsten van Zeeland voorziet van gratis kleding van nieuw kwaliteit. Sinds
de start in 2012 heeft de Kledingbank al meer dan 5000 mensen geholpen
aan nieuwe kleding en schoenen. Binnenkort openen wij een filiaal in Terneuzen, waardoor de Kledingbank beter bereikbaar is voor de minima in
Zeeuws-Vlaanderen.

Voor ons filiaal in Terneuzen zoeken wij

Administratief medewerker m/v
3 – 8 uur in de week
op vrijwillige basis
Het filiaal van de Kledingbank in Terneuzen lijkt precies op een prachtige
boetiek. Het enige verschil is dat er geen kassa staat op de toonbank, want
de klanten die binnen komen mogen gratis kleding uitzoeken. Ze hebben
allemaal een eigen verhaal en komen op persoonlijke afspraak kleding uitzoeken.
Op de eerste verdieping van het filiaal is een klein kantoortje ingericht. Daar
bellen de klanten en hulpverleners naartoe voor het maken van een afspraak. In feite ben jij het eerste aanspreekpunt voor de klant en de hulpverleners. Door jou werk achter de telefoon en computer verloopt het werk
van de Kledingbank soepel. Jij staat iedereen vriendelijk te woord en verwerkt de gegevens van de klanten in de computer. Naast het inplannen van
de afspraken, beantwoord jij ook de verdere mailtjes die binnen komen en
ondersteun jij de Filiaalcoördinator op administratief gebied. Je beheert het
klantenbestand en de agenda.
Wij verwachten:
- Dat wij je minimaal 3 uur per week mogen inroosteren. Werktijden
en dagen in overleg
- Dat je rijk bent aan sociale vaardigheden. Beleefdheid, vriendelijkheid en geduld staan voorop
- Dat je houdt van orde en deze ook kan creëren indien nodig.
- Dat je goede kennis hebt van WORD
- Dat je goede kennis hebt van de Nederlands taal
- Dat je collegiaal bent
- Dat je de christelijke identiteit van Kledingbank Zeeland kan onderschrijven.
Interesse?
Stuur vrijblijvend een email naar kledingbankzeelandzv@gmail.com.
We horen graag van je!
Susannah Koppejan
Coördinator Kledingbank Zeeland
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