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S�ch�ng Tools To Work (vh Derde Wereld Werkplaats) helpt mensen een zelfstandig bestaan op te bouwen, in Nederland en
in Afrika. Dit doen wij door het opknappen van gereedschappen in onze werkplaats, met behulp van vrijwilligers en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze gereedschappen worden vervolgens geleverd aan beroepsonderwijs en startende
ondernemers in Afrika, en aan Nederlandse gezinnen die het nodig hebben.
Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een vrijwilliger:

Logis�ek medewerker
De Logis�ek medewerker is de spin in het web van onze organisa�e Hij/ zij bereidt het werk voor, voor de verschillende
revisieafdelingen in onze werkplaats en is verantwoordelijk voor het eﬃciënt laden van de containers met goederen (verpakt
in houten kisten) voor projecten in Afrika.
Taken:
- Goederen die gereed staan zo eﬃciënt mogelijk in de juiste container plaatsen
- Paklijsten maken
- Verzendlijsten maken
- Overleggen met de werkbegeleiders
Func�e-eisen:
- Minimaal MBO werk- en denkniveau
- Computervaardig
- Pro ac�ef handelen en zelfstandig werken
- Fysiek in staat zijn zware kisten (20 kg) te �llen
Eigenschappen en vaardigheden:
- Samenwerken
- Accuraat
- Zorgvuldig
- Communica�ef vaardig
- Administra�ef vaardig
Beschikbaarheid:
We zoeken iemand die drie tot vier dagdelen beschikbaar is. Onze werk�jden zijn van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot
16:30 uur. Werkdagen in overleg.
Wat bieden wij?
- Een gezellige, informele werksfeer met leuke onderlinge contacten en geen werkdruk.
- Alle vrijwilligers werken onder begeleiding van een beroepskracht.
- Je ontvangt reis- en onkostenvergoeding.
- Je bent voor WA en ongevallen verzekerd.
- Twee keer per jaar organiseren we een medewerkersdag.
- Je verjaardag en jubilea vergeten we niet.
Informa�e en sollicita�e:
Ben je enthousiast over deze func�e? Neem dan contact op met Ursula Baaij.
Email: ursula.baaij@toolstowork.nl Telefoon: 076 581 02 02
ONTVANG JE OP DIT MOMENT EEN UITKERING VAN HET UWV OF DE GEMEENTE?
VRAAG DAN EERST NA BIJ JE UITKERINGSINSTANTIE OF JE TOESTEMMING HEBT OM VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN.

