VACATURES LA POUBELLE
La Poubelle is alom bekend Kringloopbedrijf met vestigingen in Tilburg, Goirle en Gilze en Rijen.
Er zijn veel mensen bij La Poubelle aan het werk: zowel in de winkel als ook achter de schermen.
Hieronder tref je een aantal functies waarin je bij La Poubelle aan de slag kunt.
Voor alle functies geldt dat verwacht wordt dat je gemotiveerd bent voor het werk, je goed met
collega’s samen kunt werken en je je aan afspraken houdt. Bij iedere functie staan daarnaast nog
enkele specifieke eisen vermeld.
Bij La Poubelle wordt beoordeeld op welke functie jij het beste past!

MEDEWERKER FIETSENWERKPLAATS
Functie-inhoud
Als medewerker fietsenwerkplaats controleer en herstel je tweedehands
fietsen zodat deze verkocht kunnen worden in de winkel en weer veilig de
weg op kunnen.
De functie-eisen
• Enige ervaring in het repareren van fietsen is vereist ( je hebt er geen
moeite mee om een test/proef uit te voeren waarin je ervaring getoetst
wordt)
• Je kunt zelfstandig werken, hebt technisch inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel.

CHAUFFEUR/BIJRIJDER
Functie-inhoud
Als chauffeur of bijrijder haal je spullen/goederen bij de mensen thuis op,
je beoordeelt de spullen op herbruikbaarheid en je registreert de opgehaalde spullen.
De functie-eisen
• Uiteraard beschik je als chauffeur over een rijbewijs B en heb je een
verantwoord rijgedrag.
• Je bent in staat om ook grotere spullen in en uit de vrachtwagen te sjouwen.
• Je bent klantgericht en beschikt over goede sociale vaardigheden.

MEDEWERKER ONTVANGST GOEDEREN
Functie-inhoud
Als medewerker ontvangst goederen neem je de spullen in ontvangst die mensen komen afleveren bij La Poubelle. Je helpt de mensen waar nodig met het sjouwen van spullen, weegt en registreert de spullen en zorgt
voor de eerste opslag van de goederen. Je helpt ook bij het leegmaken van de vrachtauto’s bij opgehaalde
spullen.
De functie-eisen
• Je bent fysiek in staat tot zwaar werk zoals sjouwen van meubels of wasmachines.
• Je bent klantgericht en vriendelijk in de omgang.
• Je gaat zorgvuldig met de spullen om en werkt ordelijk.
• Bezit van rijbewijs E is een pré.

MEDEWERKER SORTEERCENTRUM
Functie-inhoud
Als medewerker sorteercentrum sorteer en controleer je de spullen die
binnen zijn gebracht (bijvoorbeeld kleding, huishoudelijke artikelen,
speelgoed etc), bevestig je een prijsetiket en zorgt ervoor dat de spullen
klaar zijn om in de winkel of magazijn te zetten.
De functie-eisen
• Je hebt er geen moeite mee om op verschillende sorteerafdelingen ingezet
te worden.
• Je werkt netjes en bent collegiaal.

WINKELMEDEWERKER
Functie-inhoud
Als winkelmedewerker zorg je ervoor dat de winkel wordt aangevuld
en de spullen goed en aantrekkelijk worden gepresenteerd. Je beantwoordt de vragen van klanten en geeft klanten een echt welkomgevoel.
De functie-eisen
• Je bent klantvriendelijk en servicegericht.
• Je heb affiniteit met presentatie van goederen in de winkel.
• Je bent bereid om in wisseldiensten tot 18.00 en ook op zaterdagen te werken.

MEDEWERKER HOUTWERKPLAATS
Functie-inhoud
Als medewerker houtwerkplaats maak je met behulp van machines houten meubels en andere objecten.
De functie-eisen
• Je beschikt over enig technisch inzicht, hebt affiniteit met
hout en kunt met machines werken.
• Je werkt accuraat en houd je goed aan de veiligheidseisen.

MEDEWERKER MILIEUSTRAAT
Functie-inhoud
Als medewerker milieustraat werk je op de gemeentelijke milieustraat
en beoordeel je de spullen en goederen die mensen brengen op herbruikwaarde voor de winkel.
De functie-eisen
• Je kunt zelfstandig werken en weet van aanpakken.
• Je bent bereid om ook op zaterdagen te werken.
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