
 

 

 

 

 

Vacature 
 

Kringloopwinkel De Recycling is de grootste winkel in het Westland met tweedehands spullen. Je vindt er 

meubels, kleding, speelgoed, boeken, platen, servies en nog veel meer. Sinds 1983 werkt De Recycling 

aan een beter milieu door hergebruik van spullen. De opbrengsten gaan naar goede doelen. De winkel 

ligt aan de Franklinstraat 6 in ’s-Gravenzande. Kijk op www.recyclingwestland.nl voor meer informatie. 

 

Bij De Recycling werken circa 70 vrijwilligers uit het hele Westland. Er zijn verschillende afdelingen en 

commissies. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris 

en bestuursleden voor financiën, communicatie en vrijwilligers. Het bestuur is op zoek naar een:  

 

 

BESTUURSLID COMMUNICATIE M/V 
 

De functie 

Vanuit het bestuur bent u verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. U geeft leiding aan 

het team communicatie. Met het team verzorgt u persberichten, de website, de werving van vrijwilligers en 

de interne nieuwsbrief. Voor De Recycling zijn al een goede website en interne nieuwsbrief aanwezig. 

Vanuit het bestuur denkt u actief mee over het beleid. Regelmatig representeert u De Recycling naar 

vrijwilligers en externen. 

 

Wat we verwachten 

Natuurlijk ondersteunt u van harte de doelstelling van De Recycling. U bent contactueel sterk, 

schrijfvaardig en u bent in staat om met anderen beleid te ontwikkelen. Kennis van marketing of 

communicatie is noodzakelijk en u bent op de hoogte van lokale media in het Westland. Voldoende 

handigheid met programma’s als Word, Powerpoint, webbrowsers en e-mail is nodig. 

 

U bent representatief, creatief, kan anderen motiveren, durft beslissingen te nemen en heeft 

overtuigingskracht. Op de hoogte blijven van sociaal-maatschappelijk ontwikkelingen (die van invloed 

kunnen zijn op De Recycling) is handig. Bestuurlijke ervaring is een pré.  

 

Benodigde tijd 

Een indicatie voor de benodigde tijd voor deze functie is circa 2 tot 6 uur per week. In de zomer is minder 

tijd nodig. We houden circa 10 bestuursvergaderingen op jaarbasis. 

 

Wat we bieden 

Bij De Recycling bent u onderdeel van een gezellig team en krijgt ruimte om uw talenten in te zetten. Het 

is ook de moeite waard, want u werkt mee aan een beter milieu en aan donaties voor goede doelen. Voor 

Westlanders met een klein budget maakt u het mogelijk toch de noodzakelijke spullen te kopen.  

 

Meer informatie? 

Wilt u zich inzetten voor het milieu en voor mensen die dat echt nodig hebben? Word dan onderdeel van 
het bestuur van De Recycling. Voor vragen en het bekendmaken van uw belangstelling: bel tussen 19.00 
en 21.00 uur met 0174 24 75 29 of mail naar info@recyclingwestland.nl. 

 


