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De Wereldwinkel Rhoon verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De 
artikelen zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, 
pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan 
opbouwen.  
 
De circa28 medewerkers van de Wereldwinkel zijn allemaal vrijwilligers die deze visie ondersteunen. De 
structuur van de stichting bestaat uit: 

 Bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
 Kernteam 
 Coördinator Medewerker & Rooster 
 Team Winkelmedewerkers 
 Team inkoop Food producten 
 Team inkoop Non-food producten 
 Team Winkelinrichting 
 Medewerker websitebeheer, PR en communicatie 
 Team relatie/kerstgeschenken 

 
De Wereldwinkel Rhoon biedt haar klanten een gevarieerd en uitgebreid assortiment aan fair trade producten 
op het gebied van food en non-food. Het team relatie/kerstgeschenken richt zich op de verkoop van fair trade 
pakketten die het hele jaar door geleverd kunnen worden aan  bedrijven en instellingen.  
 
Werkzaamheden 

 Benaderen van nieuwe klanten (bedrijven/instellingen) voor afname fair trade pakketten 
 Samenstellen, inpakken en afleveren van de fair trade pakketten 
 Vastleggen afspraken en samenstellen orders 
 Overleg met Team inkoop over samenstelling fair trade pakketten 
 Zo mogelijk bent u actief als winkelmedewerker en/of in het kernteam 

 
Aanwezigheid tijdens de kernteam- en medewerkersvergaderingen (2x per jaar) wordt gewaardeerd. 
 
Werktijden 
Werkzaamheden zijn zelf in te delen 
 
Soort werk 
Uitvoerend 
 
Eigenschappen 

 U heeft affiniteit met fair trade(producten) 
 U kan potentiële bedrijven/instellingen identificeren 
 U bent ondernemend 
 U heeft een neus voor wat bedrijven/instellingen willen 
 U bent een teamplayer 
 U heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
 U heeft goede communicatieve vaardigheden 

 
Ervaring 

 Werkervaring in een winkel en/of in een accountmanagement functie is mooi meegenomen. 
 In het bezit zijn van een auto/rijbewijs is handig, maar niet noodzakelijk. 


