
Stichting Kringloopbedrijf 
De Lokatie zoekt 
meewerkend jobcoach/
winkelbeheerder (32 uur)

Ben jij die positief ingestelde persoon die goed kan coachen, graag de handen 

uit de mouwen steekt en heb je affiniteit met onze doelgroep? Wij zijn per 

februari 2023 op zoek naar een meewerkend jobcoach/winkelbeheerder voor 

onze medewerkers binnen één van onze winkels in Amsterdam-Noord. 

Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie biedt zich aan als organisatie voor 

dagbesteding en werkervaring voor mensen met een afstand tot de reguliere 

arbeidsmarkt. Wij zijn tevens een recyclingbedrijf die de levensduur van goederen 

verlengt door ze te verkopen in onze drie winkels.

De Lokatie biedt beschermde werkplekken waar een ieder naar wensen en 

mogelijkheden kan werken, met begeleiding op maat. Onze medewerkers zijn 

zoal mensen met psychische kwetsbaarheden, verslavingsachtergrond en nieuwe 

Amsterdammers. Als meewerkend jobcoach ondersteun je de medewerkers op de 

werkvloer (gemiddeld acht medewerkers per dag) en ben je verantwoordelijk voor 

de organisatie van de winkel.  

 pagina 1 van 2



Wij vragen een positieve persoonlijkheid en een open houding
  Je hebt aantoonbaar hbo werk- en denkniveau;

  Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar;

  Je hebt ervaring in het werken met onze doelgroep en kennis van verschillende 

ziektebeelden;

  Je hebt een open grondhouding, je bent geïnteresseerd en zonder oordeel;

  Je hebt oog voor groepsdynamiek en kan zowel het individu als de groep coachen;

  Je bent de spil in het web tussen medewerkers en betrokken hulpverleners;

  Je steekt graag de handen uit de mouwen, werkt mee op de werkvloer en zorgt voor 

een nette winkelpresentatie;

  Je hebt de nodige waardekennis van spullen; 

  Je bewaakt resultaten en zorgt voor de borging op organisatieniveau;

  Je hebt goede schriftelijke- en digitale vaardigheden;

Wij bieden een dynamische werkomgeving, 32 vaste uren per week 
  Een uitdagende en afwisselende functie in een enthousiast team;

  De kans om veel te leren door te werken met mensen met  

verschillende achtergronden;

  Een prettige werksfeer waar iedereen gelijk is; 

  Een dynamische organisatie waar geen dag hetzelfde is;

  Een jaarcontract bij Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie,  

salaris volgens het BKN-handboek.  

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken? 
Stuur dan een motivatiebrief en cv naar tanja@delokatie.org 

We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk op 12 december 2022. 

Vragen over de vacature?
Bel Tanja Waart, bedrijfsondersteuner bij Kringloopbedrijf De Lokatie 

op telefoonnummer 06 146 432 40 (bereikbaar van maandag t/m donderdag)
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