KRINGLOOP ZWOLLE

Wat vrijwilligerswerk bij ons
inhoudt:
Werken bij de Kringloop is afwisselend. Er zijn verschillende werkgebieden en
uiteraard kiezen we samen wat het beste bij jouw talenten en interesses past.
Dit zijn onze werkgebieden:
1.INNAME. Dit is het ontvangen van de klanten die spullen komen
brengen. Hier vindt de grove sortering op verkoopbaarheid en
hergebruik plaats en sorteren we uiteindelijk op recyclebare storten
zoals hout, plastic en metaal.
2.TEXTIEL SORTEER CENTRUM. Hier sorteren we binnenkomende kleding
op winkelkwaliteit en zorgen we ervoor dat het materiaal of de kleding
op de beste manier kan worden hergebruikt in de zin van verkoop in onze
of andere winkels, donatie aan opvangcentra of, ten slotte, zo effectief
mogelijk recyclen. Naast het textiel sorteer centrum sorteren we de
boeken en prijzen we ze af voordat we ze in de winkel leggen.
3.WERKPLAATS. In dit deel van onze sorteerhal testen we grote
huishoudelijke apparaten en elektronica. In de fietsenwerkplaats
worden fietsen gerepareerd en opgeknapt.

Ik krijg 20% korting
op alles in de winkel
als vrijwilliger!

4.RECYCLINGRUIMTE BUITEN. Hier zorgen we ervoor dat de verschillende
materiaalstromen op de juiste plek terechtkomen en maken we zo een
veel effectievere recycling mogelijk.
5.WINKEL. Hier vindt de bevoorrading en verkoop plaats van spullen die
door ons hergebruikt kunnen worden. Ook zijn hier medewerkers bezig
met het presenteren van de winkel en het inrichten op onze unieke
manier!
Als je benieuwd bent hoe het is om met ons samen te werken neem dan
gerust contact met ons op!

personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl
Kringloop Zwolle
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kringloopzwolle
tweedehands winkels in
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Kijk op onze website! circulaire economie en
een sociale inclusieve
werkplek!

KRINGLOOP ZWOLLE

What volunteering with us is like:
Working at the Kringloop is diverse. There are different working areas and you
we will of course choose together which fits best to your talents and interests.
Those are our working areas:
1.INTAKE. This is receiving the customers who come to bring stuff. This is
where the rough sorting for salability and reuse takes place and we
eventually sort into recyclable landfills such as wood, plastic and metal.
2.TEXTILE SORTING CENTER. Here we sort incoming clothing for retail
quality and ensure that the material or clothing can be reused in the best
way possible in terms of selling in our or other stores, donating to
shelters or, finally, recycling as effectively as possible. In addition to the
textile sorting center, we sort the books and price them before putting
them in the store.
3.WORKSHOP. In this part of our sorting hall, we test large
household appliances and electronics. In the bicycle workshop
we repair and refurbish bicycles.

I am getting 20%
discount on all things
in the shop as a
volunteer

4.OUTDOOR RECYCLING AREA. Here we ensure that the various
material streams end up in the right place, thus enabling much more
effective recycling.
5.SHOP. This is where the supply and sale of things that can be reused by
us takes place. Employees are also busy presenting the store and
decorating it in our unique way!
If you are curious to know what it’s like to work together with us, feel
free to contact us!
-Your Kringloop Team
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