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Word jij onze nieuwe assistent floormanager? 

Vind jij het leuk om op de werkvloer de werkzaamheden te verdelen onder de 

aanwezige medewerkers en vrijwilligers? Zelf werk je ook mee op de werkvloer. Je 

vervangt en springt in waar het nodig is. Zo sta je soms bij de kassa of help je klanten 

in de winkel. Je bent een echt echte duizendpoot. Is dit op jouw lijf geschreven? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Inhoud van de functie 

Als  assistent floormanager zorg je samen met de floormanager ervoor dat alle 

medewerkers op de werkvloer taken en werkzaamheden krijgen toebedeeld.  Je bent 

aanwezig op de werkvloer. Daarbij ga je geen werkzaamheden uit de weg, maar spring 

je bij waar dat nodig is. Je bewaart het overzicht, denkt mee en doet voorstellen ter 

verbetering. Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en begeleidt hen. 

Veelal In enkele gevallen gaat het om medewerkers met een zorgvraag of complexe 

problematiek. Een achtergrond in de zorg is mooi meegenomen, maar je hebt vooral 

een passie voor de maatschappij en het verbinden van mensen.  

Taken en verantwoordelijkheden 

• Zorgdragen voor een goede gang van zaken op de werkvloer 

• Zichtbaar op de werkvloer 

• Kunnen bijspringen op alle afdelingen 

• Aanspreekpunt voor medewerkers 

• Begeleiden van medewerkers 

• Meedenken en voorstellen doen ter verbetering 

• Verantwoordelijkheid dragen over de kassa  

Functie-eisen / competenties 

• Betrouwbaar 

• Oplossingsgericht 

• Overzicht bewaren / helicopterview 

• Affiniteit met werken met mensen met zorgvraag 

• Initiatiefrijk en energiek 

• Verbindend en sociaal 

• Commercieel 

• Tegen een stootje kunnen 

• Klantvriendelijk 

• Communicatief vaardig 

• Snel kunnen schakelen 

• Hart voor mensen 

• Professioneel en gedreven 
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• Kennis van Word / Excel 

• Nederlands en Engels  

Overig 

Voor het vervullen van deze functie wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

gevraagd. De functie assistent floormanager is een functie voor 16/20 uur in de week. 

Het salaris is conform de salariëring in de kringloopbranche.   

Contact 

Je kunt jouw motivatiebrief en cv sturen naar onze collega Mireille. Je kunt ook contact 

met haar opnemen met vragen over deze functie. Mireille Resida, e-mail: 

arbeid@nieuwevormvanhoop.nl, telefoon: 06-85292585 of 030-8783123. 
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