De Stichting Korenmolen De Eendracht is op zoek naar een:

Winkel medewerker (vrijwillig)
Bij het in stand houden van de monumentale korenmolen horen bepaalde kosten. Een deel
van deze kosten worden gedekt door de verkoop van molenproducten in onze Molenwinkel.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons winkelteam komen versterken en ons helpen met
de organisatie achter de stichting die de molen in bedrijf houdt.
Doel van de stichting
De stichting Korenmolen de Eendracht is verantwoordelijk voor het onderhoud en
functioneren van het interieur en mechaniek van dit rijksmonument. Om dit te
verwezenlijken houdt de stichting de molen in maalvaardige staat. Het stichtingsbestuur
bepaalt de visie en het beleid. De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die allemaal
gepassioneerd en gemotiveerd zijn om dit stukje geschiedenis en cultuur levend te houden.
Omschrijving werkzaamheden/verantwoordelijkheden:
Elke zaterdag is de winkel open tussen 09:00 en 16:00. De winkel medewerkers zorgen dat
de klanten geholpen worden, de schappen gevuld blijven en dat voorraden aangevuld
worden. De dag wordt verdeeld over twee ploegen, die elk een dagdeel van +/- 3,5 uur
vullen. De ochtendploeg is verantwoordelijk voor het openen en het klaar maken van
bestellingen. De middagploeg is verantwoordelijk voor het afsluiten en schoonmaken aan
het eind van de dag.
Wat zoeken wij:
Een kandidaat met:
•
Een minimumleeftijd van 18.
•
Een minimum beschikbaarheid van 1x in de 3 weken (1 dagdeel). In overleg wordt
bepaald wie wanneer dienst heeft.
•
Een redelijke fysieke gezondheid en conditie (i.v.m. tillen van voorraden en staand
werken).
•
Een communicatieve, behulpzame, klantvriendelijke en resolute houding.
•
Basis ervaring met het gebruik van computers en digitale programma’s is een pré.
•
Affiniteit met bakken en koken is een pré.
•
Kennis van en affiniteit met de organisatie is een pré.
De kandidaat is sociaal georiënteerd en kan goed in teamverband werken met mensen van
verschillende achtergronden en leeftijden.
Wat bieden wij:
 Een gezellige en dynamische omgeving met een open cultuur.
 De kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
 Een leuke en unieke doorbreking van het dagelijks leven.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in het komen versterken van ons team? Dan kunt
u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen via: info@molen-deeendracht.nl, of telefonisch met dhr. L. Maat, onder nummer 06 20 674 970
Voor meer informatie: https://www.molen-de-eendracht.nl

