
 
 
 

 

De stichting Emmaus-Feniks in Tegelen is voor haar woon-werkgemeenschap op zoek 
naar een 

 

Coördinator Werken & Winkel m/v 
32 - 40 uur per week 

(voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd) 

 
 

Emmaus-Feniks verdient haar geld met kringloopbedrijvigheid: het 
inzamelen, sorteren en verkopen van tweedehands goederen. 

Dit wordt uitgevoerd door de leden van de woongroep (bewoners 
van de woon- en werkgemeenschap) in samenwerking met actieve 

vrijwilligers. 
 

Met de Coördinator Wonen vorm je de dagelijkse operationele 
leiding van Emmaus-Feniks. 

 
Tezamen met het Bestuur zijn de Coördinatoren Wonen en 

Werken & Winkel verantwoordelijk voor het beleid van 
Emmaus-Feniks 

 

 De belangrijkste taken van de coördinator zijn: 

• Verdere ontwikkeling en implementatie van een kringloopwinkel-formule die 
Emmaus-Feniks in staat stelt haar financiële doelen te behalen; 

• Ontwikkelen van het marktgebied in zowel Nederland als Duitsland; 

• Organisatie van de gehele keten van inzameling, verkoop tot afvoer van 
alle restmaterialen; 

• Indelen en verdelen van activiteiten van bewoners, vrijwilligers en andere 
werkkrachten; 

• Verdere ontwikkeling en implementatie vrijwilligersbeleid; 

• Periodieke rapportage resultaten naar Bewoners, Vrijwilligers en Bestuur; 
 

 

Salariëring: 
Het salaris bedraag 140% van het minimumloon op basis van voltijd 36-urige werkweek 
exclusief 8% vakantietoeslag. 

 

Voor meer informatie: zie de website van Emmaus-Feniks, www.emmaus-feniks.nl  

 

Je kunt je sollicitatie richten aan: 

Voorzitter Stichting Emmaus-Feniks 

Nick Klitsie 

nick@klitsie.eu 
 
 

http://www.emmaus-feniks.nl/
mailto:nick@klitsie.eu


Coördinator Werken en Winkel 
Werken: Emmaus Feniks werkt in en verdient haar geld met kringloopbedrijvigheid: het 
inzamelen, sorteren en verkopen van tweedehands goederen. Samen met het gescheiden 
afvoeren van de reststroom dragen wij hiermee aan de circulaire economie: meer hergebruik en 
minder verspilling.  
 
Plaats in de organisatie: 
Directe leidinggevende en eindverantwoordelijk voor alle zakelijke aspecten van Emmaus-Feniks. 
Hieronder vallen alle zaken die niet direct met het welzijn van de Woongroep hebben te maken. 
Deze vallen onder verantwoordelijkheid van de coördinator Wonen. 
De Medewerker Administratie rapporteert aan de coördinator Werken en Winkel.  
De Coördinatoren Wonen en Werken & Winkel vormen tezamen de dagelijkse leiding van 
Emmaus-Feniks. Zij dragen zorg voor alle operationele aspecten van Emmaus-Feniks.  
Tezamen met het Bestuur zijn de coördinatoren Wonen en Werken en Winkel verantwoordelijk 
voor het beleid/de strategie van Emmaus-Feniks. 
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 
- Zorgdragen voor een florerende kringloopwinkel met actieve en gemotiveerde inzet van de EF 
Woongroep en Vrijwilligers. 
- Organisatie en resultaat van de gehele keten van inzameling, sorteren, verkoop tot afvoer van 
alle restmaterialen. 
- Blijvende ontwikkeling en implementatie van een kringloopwinkel-formule die past bij Emmaus-
Feniks en die haar in staat stelt haar financiële doelen te behalen. 
- Juiste positionering kringloopwinkel in marktgebied Nederland en Duitsland. 
- Periodieke rapportage resultaten naar Bewoners, Vrijwilligers en Bestuur. 
- Ontwikkeling en implementatie vrijwilligersbeleid. 
- Het onderhouden en verder ontwikkelen van een goede relatie met de beheerder van 
Ulingsheide. 
- Mede ontwikkelen van een succesvol en duurzaam beleid van Emmaus-Feniks. 
 
Contacten: 
- Bewoners en Vrijwilligers. 
- Rendifo/Rendiz (Verhuurder woonruimte en winkel) 
- Andere kringloopwinkels in marktgebied. 
- Andere Emmaus-organisaties in Nederland (en daarbuiten) i.z. het winkelgebeuren en m.n. ook  

i.z. containers met goederen die eventueel verstuurd worden naar Poolse Emmaus groepen en              
incidenteel ondersteunen van een project oftewel met goederen of dan wel financieel. Hiervoor 
kan onder haar of zijn leiding een Werkgroepje geformeerd worden. 

- Relevante lokale vertegenwoordigingen 
- Circulair Ambachtscentrum 
- Coördinator Wonen 
- Bestuur 
 
Functie-eisen: 
- Leidinggevende ervaring 
- Ervaring in winkelomgeving 
- Ervaring in werken met mensen met een verhaal 
- Doelgerichte instelling 
- Stressbestendig 
- Communicatief 
- Sterk in samenwerken 
 
Inzet coördinator Werken en Winkel: 
De functie van coördinator Werken en Winkel omvat een inzet van 32-40 uur per week  

 

 
 


