
 

vacature 
  

 

Word jij onze nieuwe magazijnmedewerker? 

Vind jij het leuk om mensen te helpen bij het innemen van de spullen die worden 

gebracht? En hou jij ervan om alles te sorteren, schoon te maken en op te ruimen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Inhoud van de functie 

Als magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor het innemen van aangeboden 

spullen en deze te sorteren en op de juiste plek op te slaan in het magazijn. Als mensen 

langs komen om spullen in te leveren sta je hen netjes te woord. Je beoordeelt of de 

spullen van goede kwaliteit zijn en in aanmerking komen om ingenomen te worden. De 

ingenomen goederen behandel je zorgvuldig en sorteer je, zodat ze op de juiste plek 

komen. Samenwerken doe je met de magazijn chef, assistent floormanager, 

floormanager, chauffeur/bijrijder, de andere magazijnmedewerkers, 

winkelmedewerkers en maatschappelijk stagiaires.  

Taken en verantwoordelijkheden 

• Innemen van goederen  

• Te woord staan van mensen die spullen komen inleveren 

• Beoordelen van aangeboden goederen 

• Als goederen niet voldoen aan de kwaliteitseisen deze op nette manier weigeren 

• Helpen bij het laden en lossen van de vrachtauto 

• Sorteren van de ingenomen goederen 

• Zorgvuldig omgaan met de goederen vooral als het om kwetsbare / breekbare 

spullen gaat 

• Op de juiste plek opslaan van goederen in ons magazijn 

Functie-eisen / competenties 

• Sociaal en communicatief vaardig 

• Fysiek in goede conditie i.v.m. veel tillen en sjouwen 

• Goed kunnen samenwerken 

• Zorgvuldig omgaan met spullen 

 

• Een pré is inzicht in retro, brocante en antiek 

De functie magazijnmedewerker  is een vrijwilligersfunctie die je naar draagkracht kan 

invullen. Je bent bij ons al welkom vanaf een paar uurtjes in de week.  

Contact 

Wil jij bij ons vrijwilligerswerk doen? Neem dan contact op met Mireille Resida, e-mail: 

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