
Medewerker 2de handswinkel Boetiek Vincent 
 

Vzw SIVI is een organisatie in de Dampoortwijk die zich inzet voor het bestrijden van 
armoede. Een enthousiast team vormt de stuwende kracht achter heel wat projecten: 

sociale kruidenier, 2de handswinkel, mobiele keuken, ...  
 

Boetiek Vincent is de 2de handswinkel van SIVI waar 2de hands kledij en accessoires een 

nieuw leven krijgen en verkocht worden aan democratische prijzen. De winkel heeft zonder 

meer een sociale twist. Een zeer divers team houdt de winkel draaiende. De opbrengst gaat 
integraal naar de werking van de sociale kruidenier.  

 

Werk je graag met kledij en vind je werken in een divers team een heerlijke uitdaging? Dan 

ben jij vast de enthousiaste medewerker waar wij naar op zoek zijn!  

 

Jobinhoud  
 

- Je zet de winkel op orde vlak voor openingstijd 
- Je ontvangt en helpt de klanten  

- Je sorteert kledij achteraan in het atelier en vult de winkel aan waar nodig 

- Je rekent gekochte goederen af aan de kassa 
- Je ruimt de winkel op vlak voor sluitingstijd 

 
Mogelijke extra’s, maar geen must:  

- Je denkt de werking van Boetiek Vincent verder mee uit  

- Sinds kort gingen we van start met een naaiatelier. Ook dit atelier kan je mee helpen 

uitbouwen.  

 

Wat verwachten we van jou?  

 

- Zelfstandig werken is jouw ding, maar je gedijt ook erg goed in een zeer divers team 

- Je bent vriendelijk en een grote diversiteit aan klanten verder helpen vind je een 

heerlijke uitdaging 

- Je steekt graag de handen uit de mouwen 

- Je gaat nauwkeurig om met texiel en accessoires en gaat aan de slag met het 
gangbare sorteersysteem 

- Je kan je minimum een halve dag per week vrij maken op woensdag of 

vrijdagmiddag (13.30 tot 17.30)  
 

Mogelijke extra’s, maar geen must:  

- Je kan naaien en kledij herstellen 
- Je hebt een creatief idee met kledij dat je graag wil uitwerken in het naaiatelier 

 
Wat bieden wij jou?  

 

- samenwerking met een enthousiaste vrijwilligersploeg en professioneel team 

- leuke, gezellige sfeer 

- coaching op maat 
- afwisselende taken met textiel als rode draad 

- een handig sorteersysteem 
- een naaiatelier met tal van mogelijkheden 



- een vrijwilligersverzekering 
- een jaarlijkse uitstap en kleine attenties 

 
 
 


