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De Wereldwinkel Dordrecht is een organisatie met als doelstelling het verbeteren van eerlijke handel. Tevens
bevorderen wij het verspreiden van informatie hierover aan anderen. Dit gebeurt o.a. door het inkopen van
producten bij importeurs waarvan zeker is dat mensen er onder goede omstandigheden werken en een
goede prijs krijgen voor hun producten. Wij zijn een organisatie van ongeveer veertig vrijwilligers.
Zes van deze vrijwilligers vormen het bestuur. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons
willen ondersteunen bij het nastreven van onze doelstellingen.
Wij zoeken:
•

Mensen die affiniteit hebben met de doelstellingen van de Wereldwinkel;

•

Mensen die affiniteit en / of ervaring hebben met het werken in een winkel;

•

Mensen die kunnen en willen samenwerken met anderen;

•

Mensen die zelfstandig taken kunnen uitvoeren;

•

Mensen die affiniteit hebben met vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties;

•

Bij voorkeur mensen die bereid zijn om minimaal 1 maal per twee maanden op dinsdag
of woensdagavond naar de algemene vergadering te komen.

Wij bieden:
•

Een gezellige en gevarieerde organisatie;

•

Mogelijkheid tot zowel een vaste als een flexibele tijdsinvestering;

•

De mogelijkheid tot verschillende werkzaamheden, zoals het draaien van winkeldiensten
en deelname aan verschillende werkgroepen;

•

Een organisatie die per individu kijkt welke werkzaamheden het beste bij de persoon
passen.
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www.wereldwinkel-dordt.nl

Hoe bent u in aanraking gekomen met de Wereldwinkel?
 Als klant

 Via werk

 Via vrienden / kennissen

 Via een van onze medewerkers

Of anders

Hoeveel dagdelen [ochtend, middag] kunt u werken bij de Wereldwinkel?
(minimaal 1 dagdeel per 2 weken, meer mag maar is niet noodzakelijk).

Hebt u een voorkeur voor bepaalde dagen en dagdelen?

Voor welke activiteiten heeft u eventueel belangstelling?
 Inkopen

 Website onderhoud

 Verkopen

 Grootverbruik aquisitie

 Winkel inrichten

 Organiseren

 Etaleren

 Administratie

 Publiciteit Redactie

 Bestuurlijke taken

 Kerstpakket verkoop

 Contact onderhouden met andere
Wereldwinkels, duurzaamheidsoverleg.

Of anders

Welke kwaliteiten / ervaringen heeft u die volgens u relevant zijn voor het
werken bij de Wereldwinkel?
(zoals opleidingen, hobby’s, werkervaring, talenten)

Opmerkingen
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