vacature

Leermeester circulaire werkplaatsen
(40 uur, standplaats Leeuwarden)

Samen de wereld een stukje mooier
maken; dat is waar het bij Omrin
uiteindelijk allemaal om draait. Naar een
circulaire economie zonder afval, want
voor ons is afval simpelweg grondstof voor
iets nieuws. Omrin is ‘Fries’ voor
kringloop. Wij zijn een dienstverlener voor
40 gemeenten in Friesland, Groningen,
Noord-Veluwe en regio Rijnmond. We
bedienen zo ruim een miljoen mensen.
Stichting Omrin Estafette is onderdeel van
Omrin. De kringloopwinkels passen in de
ambitie van Omrin om een maximale
bijdrage te leveren aan een wereld waarin
we zoveel mogelijk hergebruiken. Dankzij
Estafette wordt elk jaar 2,4 miljoen kilo aan
spullen hergebruikt. Dit is meer dan 300
volle vuilniswagens! Ook krijgen -dankzij
Estafette- elk jaar 350 mensen de kans om
werkervaring op te doen via
vrijwilligerswerk of gesubsidieerde
arbeidsplaatsen. Zie hiervoor
www.omrin.nl/estafette

Wij zoeken het kloppend hart van onze Recycle Boulevard!
Jij zorgt ervoor dat we van afval nieuwe producten gaan
maken waar onze klanten blij van worden. Ben jij goed in
het motiveren en enthousiasmeren van mensen uit
verschillende doelgroepen? Vind jij het leuk om met
mensen mooie dingen te maken van tweedehands
goederen? Zelf ideeën opdoen en deze vervolgens met je
mensen uitvoeren? En heb jij veiligheid hoog in het vaandel
staan? Dan word jij enthousiast van deze vacature!
Ben jij de enthousiaste creatieve duizendpoot die we zoeken?
We zijn op zoek naar een leermeester circulaire werkplaatsen. Dit
houdt in dat je verantwoordelijk bent voor alle werkplaatsen binnen
de Recycle Boulevard. Hierbij kun je denken aan de timmer-,
restyle-, fietsen- en reparatiewerkplaats. Ook het klokkenatelier en
technische dienst vallen hieronder.
In deze functie ben je continue op zoek naar nieuwe kansen en
ontwikkelingen op het gebied van DIY (do it yourself) projecten. Je
haalt o.a. je inspiratie van social media. Op een enthousiaste
manier weet je je ideeën over te brengen op de vrijwilligers en
studenten die in jouw werkplaatsen aan de slag zijn. Je hebt nauw
contact met onze externe partners en stemt de samenwerking
hierin af. Samen met de andere leermeesters heb je overleg over de
binnengekomen goederen zodat je jouw projecten hierop af kan
stemmen. Spullen die niet direct geschikt zijn voor de verkoop
komen bij jou in de werkplaatsen terecht. Met al jouw ideeën vind
je het leuk om DIY voorbeelden te (laten) maken in de winkel en
workshops voor klanten voor te bereiden en te (laten) organiseren.
Hierdoor krijgen afgekeurde goederen een nieuwe bestemming:
van afval naar grondstof.

…maak jij samen met ons de wereld
een stukje mooier?
Jij weet als geen ander de verscheidenheid aan medewerkers in je team op hun
talenten in te zetten en kunt hierbij duidelijk en motiverend communiceren. Je
weet (logistieke) verbindingen te leggen tussen de verschillende winkels. Als
leermeester circulaire werkplaatsen leg je verantwoording af aan de
filiaalmanager. Je bent betrokken bij de organisatie en geeft op de juiste manier
uitvoering aan de vernieuwingen binnen de organisatie.
Wat bieden we jou?
 Een marktconform salaris met goede secundaire voorwaarden;
 Een ruime mate van zelfstandigheid om je talenten te kunnen laten zien;
 Voldoende mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen door gerichte
coaching en training;
 Een plek om actief bij te dragen aan een schonere wereld.
Wat verwachten we van jou?
Wij zoeken iemand die zijn ervaring heeft opgedaan in een ondernemende
omgeving, bijv. als leermeester in een technische omgeving. Je vindt het leuk om
mensen uit verschillende doelgroepen te begeleiden en iets te laten leren. Iemand
die proactief is en vol zit met creatieve ideeën. Je bent een energieke
persoonlijkheid die de senioriteit heeft om overwicht uit te stralen. Je functioneert
op MBO 4 niveau. Bij voorkeur ben je erkend leermeester en in bezit van VCA en
een lascertificaat. Daarnaast is social media bekend gebied voor jou!
Hoe nu verder?
Wanneer je jezelf herkent in ons profiel, stuur dan je CV met bondige
motivatiebrief naar Hilma Tolsma, medewerker P&O beheer via
htolsma@omrin.nl. Je kunt reageren tot en met 18 november 2018.
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je terecht bij Sjoerd Seldenrust,
filiaalmanager, via 06 224 267 29. Voor vragen over de selectieprocedure kun je
terecht bij Sonja de Haan, adviseur P&O, via 06 227 819 28.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

