!JOBALERT!JOBALERT!JOBALERT!JOBA
HIP EN DE UITWISSEL ZOEKEN:

Medewerkers webwinkel
Werk jij graag met een computer? En wil jij van je hobby jouw werk maken?
Dan zijn HIP en De Uitwissel op zoek naar jou!
Wat is De Uitwissel?
De Uitwissel is een webwinkel van Amerpoort waar je gratis spullen kan lenen. Het zijn producten
die het leven van cliënten leuker of beter maken. Begeleiders van Amerpoort lenen de spullen.
Dagbesteding De Wissel komt de spullen brengen, installeren en weer ophalen. Onder begeleiding
van HIP (Hippe Internet Plek) werk jij in de webwinkel.
Wat ga je doen?
> Je beantwoordt e-mails van begeleiders die een product willen reserveren of uitlenen.
> Je pakt pakketten in en brengt deze naar het postkantoor
> Je kan af en toe meegaan in het busje om de grote producten te bezorgen op een woonlocatie
> Na een tijdje komen de producten weer terug. Je controleert of alles nog werkt.
En je zet het product weer klaar voor een volgende uitleen.
> Je schrijft teksten of maakt filmpjes over producten van De Uitwissel.
Wie zoeken wij?
Als je aan de volgende eisen voldoet, is dit echt een baan voor jou.
> Je bent enthousiast.
> Je kunt met een computer omgaan.
> Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren op de computer.
> Je vindt het leuk om klanten te woord te staan, via mail en telefoon.
> Je vindt het leuk om te leren hoe de spullen van De Uitwissel werken.
> Je bent beschikbaar op de donderdag en/of vrijdag.
> Je hebt een indicatie WMO of dagbesteding. Als je dat niet hebt,
kun je ook als vrijwilliger solliciteren.
Wat bieden wij?
> Een leuke nieuwe uitdagende werkplek.
> Je krijgt een training mediawijsheid en digitale vaardigheden.
> We leren jou hoe je een webwinkel kunt beheren.
> Een bijzondere plek waar je veel dingen kunt leren op de computer en internet.
Wil je meer weten?
Als je wilt zien welke website je gaat beheren, kijk dan op www.deuitwissel.nl
Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Silvia Mulder: s.mijnten@amerpoort.nl

