
Medewerker uitgiftepunt en sorteren 
Winkelsteegseweg 144, 6534 AR, Nijmegen 

 
Gastheer, -vrouw | Samenwerken | Mensen begeleiden | Praten 
met anderen |  Nederlands | Arabisch | Turks | Syrisch | 
Armoede | Zorg & Welzijn | Sociale rechtvaardigheid en 
ongelijkheid | Mode | Ordenen en opruimen 
 
 
 

Kledingbank Nijmegen e.o. deelt kleding uit aan mensen die moeilijk rond kunnen komen. 
Bezoekers kunnen op afspraak kleding komen uitzoeken. Vrijwilligers helpen daarbij. De 
kleding ontvangen wij van donateurs. Iedereen kan ons kleding schenken. Na ontvangst 
wordt alle kleding gesorteerd op soort en maat. 
 
Taakomschrijving: 
* klanten helpen met uitzoeken van kleding 
* aanvullen van kleding in het uitgiftepunt (winkel) 
* aannemen en sorteren van gedoneerde kleding 
* meehelpen om de Kledingbank opgeruimd en schoon te houden. 
 
Functie-eisen: 
* inlevingsvermogen in de situatie van onze klanten 
* collegiaal en hulpvaardig 
* je moet veel staan en lopen en werkt (vooral) met gebruikte kleding, dus een goede 
gezondheid is gewenst 
* gevoel voor mode en leefstijlen 
* meertaligheid (zoals Arabisch, Turks, Syrisch, ...) is een voordeel 
 
Wat heeft u de vrijwilliger te bieden?: 
* leuke collega's van alle leeftijden en uiteenlopende achtergronden 
* afwisselend en vaak verrassend werk 
* leuke en bijzondere contacten met donateurs en klanten 
 
Wat maakt het werk de moeite waard?: 
Je kunt het verschil maken. Wij ontvangen veel kwalitatief goede, moderne en mooie 
kleding. Dat je dat mag uitdelen. De blijdschap en dankbaarheid van onze bezoekers is waar 
we het voor doen. Daarnaast kom je te werken in een heel divers, inclusief en vooral gezellig 
team. We verdelen de taken en helpen of vervangen elkaar als het nodig is.  

 
Werktijd: 
Van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Bij 

voorkeur tenminste 1 hele dag. 

Meer info?  
Mail:   info@kledingbanknijmegen.nl 

Telefoon:  06 – 5586 5668 
 

 

 

       Jouw nieuwe werkplek? 
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