FRIVILLIG BUTIKSLEDER TIL GENBRUGT PÅ VOJENS STATION
KFUM’s Sociale Arbejde har gang i et ambitiøst projekt på Vojens Station og
søger derfor en ildsjæl, der er god til at samarbejde.
Som butiksleder investerer du ca. 8-10 timer om ugen og er med til at gøre en forskel, der hvor det batter.
Genbrugsbutikken, som følger et færdigt koncept, bliver en del af en kæde af butikker på banegårde rundt om
i landet. Butikkerne hedder Genbrugt af KFUM’s Sociale Arbejde og overskuddet går til organisationens
arbejde med udsatte i Danmark. Projektet i Vojens bliver et samarbejde med flere aktør om at få gang i et
godt, interessant og nyt liv på stationen.
Som butiksleder får du:
•
•
•
•
•
•

Erfaring med at drive genbrugsbutik
Rådgivning og sparring med konsulenten
Mulighed for at deltage i relevante kurser
Kollegialt fællesskab og sammenhold med ligesindede
Mulighed for at gøre en seriøs forskel for mennesker i udsatte livssituationer
Mulighed for at gøre en forskel for miljøet og slå et slag for bæredygtighed og genbrug

Opgaverne er b.la.:
•
•
•
•
•
•

Rekruttering og fastholdelse af frivillige til butikken
Vagtplan og logistik
Overblik over varestrømmen
Optælling af kassen
Ansvar for den gode stemning, og at der er rart at være
Samarbejde med andre lokale aktører

Hvem er du?:
Vi forestiller os, at du har gåpåmod og god energi. Dit hjerte banker for Vojens, for genbrug og for at gøre en
forskel for andre mennesker. Du er aktiv og ikke bange for at tage fat. Du kan motivere andre, og så brænder
du for den gode sag. Det er vigtigt, at du kan lide at samarbejde med andre, da jobbet som butiksleder kræver
tæt samarbejde med ”stationsforstanderen”/eventkoordinatoren.
Måske er du efterlønner eller pensionist. Du har erfaring med ledelse og/eller forretningsdrift. Måske har du
en ægtefælle eller god ven, der supplerer dine kompetencer, som det vil give mening at dele opgaven med. Vi
forventer ikke, at du kan alt på forhånd, du skal bare have tid, lyst og evner til at lære, det du endnu ikke kan.
Vil du være med til at passe på miljøet og på hinanden, så meld dig nu!

Vi glæder os til at høre fra dig.

Mange hilsner fra Sarah Hassing, Genbrugskonsulent KFUM’s Sociale Arbejde
Tlf.: 2012 8983 mail: ssh@kfumsoc.dk
Hvem er vi?:
KFUM's Sociale Arbejde hjælper børn, unge og voksne i udsatte livssituationer, fx ensomme, hjemløse, psykisk
sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom samt andre, som står udsat. Vi er en af Danmarks største sociale
diakonale organisationer med omkring 120 institutioner og sociale tilbud. Læs mere på kfumsoc.dk

