Dress for Success Leeuwarden zoekt enthousiaste

WINKELVRIJWILLIGERS
Wil jij:





mensen gelukkig maken met een mooie sollicitatie-outfit?
werkzoekenden op weg helpen naar een baan?
werken in een leuk vrijwilligersteam?
iets voor je medemens betekenen?

Kun jij:





een goed kledingadvies geven?
goed met mensen omgaan?
je creatieve geest de vrije loop laten?
ca. 5 uur per week beschikbaar zijn?

Word dan winkelvrijwilliger bij Dress for Success Leeuwarden!
Dress for Success is onderdeel van een landelijke vrijwilligersorganisatie. Wij helpen mensen met
een minimuminkomen kosteloos aan een geschikte outfit voor hun sollicitatiegesprek of stage. Wij
zorgen ervoor dat zij goed voor de dag kunnen komen en zich zelfverzekerder voelen tijdens het
gesprek. Krijgen onze klanten de baan of stageplek? Dan feliciteren wij ze met een extra
kledingset!
Voel je hier iets voor? Neem dan contact op om kennis met ons te maken. En kom je ons team
versterken, dan werk je samen met een club enthousiaste mensen die dit werk met veel plezier
doet!

Wat ga je doen?








klanten ontvangen en op hun gemak stellen;
klanten voorzien van een representatieve kledingset voor hun sollicitatiegesprek;
advies geven m.b.t. kleding en uiterlijke verzorging;
ingebrachte kleding screenen en sorteren;
eventueel kleding wassen, stomen of strijken;
eventueel klanten registreren of nabellen;
eventueel onze stand bemannen tijdens beurzen of evenementen.

Wat vragen wij van jou?












je bent ca. 5 uur per week beschikbaar tijdens onze openingsuren op maandag, woensdag
of vrijdag;
je hebt gevoel voor mode en kleding;
je bent representatief;
je bent sociaal vaardig en empathisch ingesteld;
je kunt zelfstandig werken;
je toont teamgeest;
je bent flexibel;
je bent creatief;
je bent discreet;
je bent bereid trainingen te volgen;
je bent enkele keren per jaar aanwezig bij vergaderingen;

Wat bieden wij jou?





een vrijwilligersfunctie binnen een enthousiast en informeel team, waarin eigen inbreng op
prijs wordt gesteld;
een reiskosten- en onkostenvergoeding;
de mogelijkheid om jezelf te ontplooien door middel van trainingen;
een jaarlijks uitje voor vrijwilligers en bestuur.

Interesse?
Stuur dan een korte motivatiebrief met CV naar dfsleeuwarden@gmail.com. Heb je nog vragen,
dan kun je tijdens onze openingsuren (ma. 10.00 – 14.00, wo. 10.00 – 16.00, vr. 10.00 – 14.00)
telefonisch contact opnemen met één van onze winkelvrijwilligers via 06 – 38 35 24 06.
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