
 
Coördinator kledingruilatelier (zzp) 
Enthousiaste en inspirerende coördinator op de werkvloer voor vrijwilligers in de 
kledingruilwinkel van #Awesome 
 
 
Omschrijving 
 
In de winkel van de stichting #Awesome Kledingruilatelier komen bezoekers/klanten 
gebruikte kleding brengen en kopen. Ook kan men er kleding laten verstellen. We 
richten ons op mensen met een kleine beurs. Onze verkoopprijzen zijn dan ook heel 
laag. Wij geven ook kleding weg aan mensen zonder beurs. 
 
Het ruilen kleding is niet ons belangrijkste doel, het is een middel om de vrijwilligers 
die bij ons werken de mogelijkheid te geven (weer) actief deel te nemen aan de 
samenleving en daarmee een zinvolle daginvulling te bieden.  
 
De winkel wordt gerund door een 60-tal vrijwilligers voornamelijk uit de wijk 
Tongerle-Centrum (Eindhoven), die leren omgaan met taken, verantwoordelijkheden 
en werktijden en van daaruit kunnen groeien naar meer zelfstandigheid en idealiter 
naar een betaalde baan. 
  
#Awesome zoekt een ZZP-er die dit proces en deze vrijwilligers begeleidt en die 
weet hoe werkprocessen te vertalen naar handelingen. Belangrijk is dat je oog hebt 
voor de verschillen in talenten en wensen van de vrijwilligers. Je inspireert die 
collega’s en draagt zo bij aan de groei van die mensen en onze organisatie. 
  
De werkzaamheden van de coördinator 

• Dagelijkse leiding van de werkzaamheden op de werkvloer: winkels, 
sorteerafdeling, inname en kassa. 

• De medewerkers aanspreken en inspireren om het werk te doen; een 
luisterend oor bieden en signaleren wanneer (individuele) ondersteuning 
nodig is. 

• De coördinator adviseert het bestuur van Awesome rondom de bedrijfsvoering 
(verbeteringen, investeringen, etc.). 
 

Kenmerken en kwaliteiten van de coördinator 
- Sociaal ondernemerschap 



- Coach 
- Mee-werker, mouwenopstroper 
- Positieve houding naar mensen, ook diegenen die extra steun nodig hebben: 

o Verbinder 
o Inzicht in mensen 
o Groot empathisch vermogen 

- Aanpakken vanuit samenwerking 
- Open-minded 
- Flexibel 

 
Ervaring 

• Affiniteit met het sociaal domein 
• Gericht op duurzame oplossingen (hergebruik) met textiel 
• Kennis hebben van bedrijfsprocessen 

 
Voor het verkrijgen van de goede middelen en een goede werkflow werk je samen 
met de andere coördinatoren met wie je regelmatig overlegt.  
 
Ga jij de uitdaging aan? Heb je vragen?  
Bel de voorzitter van het bestuur Philo van Gasselt op 06-4282 0922  
of mail naar kledingruil@outlook.com. 
 
Reken op een tijdsinvestering van 2 a 3 dagdelen per week - in overleg groeiend 
naar meer. 
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