
 

vacature 
 

 

Logistiek Medewerker Kringloop (vrijwilliger) 
vanaf 4 uur per week 

 
StekUP is een sociale coöperatie in Nieuwegein. Onder één dak brengen we verschillende ondernemingen 
samen. Zo staan we sterker, scheppen we nieuwe kansen en lossen we tegenslagen samen op. StekUP 
bestaat uit een groep leden. Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We ondersteunen hen 
in de aanloop, oprichting en uitvoering van een zelfstandige onderneming. Lukt het ondernemen niet, dan 
zijn er  andere manieren om de arbeidsmarkt te betreden. StekUP biedt ondernemers een veilige, 
motiverende en plezierige plek om te werken. Zo ontstaat er ruimte om talent te ontplooien. 

StekUP groeit en is steeds meer aan het professionaliseren.  
 

Ter ondersteuning van de kringloopwinkel zijn wij op zoek naar een  
Logistiek Medewerker (vrijwillig, vanaf 4 uur per week) 

 

Sta jij met beide benen op de grond en is het jouw drijfveer om dienstbaar te zijn en oog te hebben voor anderen? 

Wil jij je leven meer zingeving geven en jouw expertise graag inzetten om anderen een stap vooruit te helpen? 

Dan is dit misschien wel de vrijwilligersfunctie die bij jou past! 

 

DE FUNCTIE 

Als Logistiek Medewerker Kringloopwinkel help je bij diverse wat zwaardere taken in de winkel, zoals het 

verplaatsen van meubels. Op basis van een planning draai je mee met de haal- en brengservice van StekUP om 

materialen op te halen voor in de winkel of weg te brengen naar de klant. Je denkt mee over de logistieke 

processen en stelt, in samenwerking met de coördinator van de kringloopwinkel en je collega’s, de planning vast.  

 

JOUW PROFIEL 

De Logistiek Medewerker is vitaal en in staat om zwaardere meubels te verplaatsen. Je bent beschikbaar op de 

zaterdagen (niet alle zaterdagen) en in het bezit van rijbewijs B (een auto met trekhaak is een pré). Je bent 

zelfstandig, maar kunt ook goed in teamverband werken.  

 

WAT BIEDEN WIJ 

Wij bieden een uitdagende taak in een boeiend werkveld met veel ruimte voor eigen initiatief. Daarbij word je 

onderdeel van een netwerk van gedreven mensen, die zich allemaal willen inzetten voor de maatschappij en haar 

medemens.  

 

REAGEREN 

Wil je meer informatie over of heb je interesse in deze vrijwilligersfunctie, stuur dan een mail aan info@stekup.nl  

Doe dit onder vermelding van ‘vacature logistiek medewerker. Kijk ook op www.stekup.nl. 

 
 

http://www.stekup.nl/

