
Gezocht Milieustraat medewerker - duurzaamheid 
 
Op initiatief van de gemeente Lochem, Hoftijzer Lochem, Circulus en Stichting 2Switch zijn de 
handen ineengeslagen om te onderzoeken of een Circulair Ambachtscentrum Lochem gerealiseerd 
kan worden. De pilot afvalbeheer van drie maanden dient inzicht te geven, welke herbruikbare 
producten en restmaterialen worden aangeboden op de milieustraat in Lochem. 
 
Wie zoeken wij 
Ben jij de nieuwe topper die ons gaat helpen om circulaire stromen te herkennen en te registreren 
die op de milieustraat Lochem worden aangeboden? Als gastheer of dame van de milieustraat ben je 
over een periode van 3 maanden full- of parttime inzetbaar verdeeld over de dagen maandag tot en 
met zaterdag. Een superleuke tijdelijke functie (project) met uitzicht op een arbeidscontract bij een 
van de betrokken organisaties.  
 
Wat bieden wij jou 

 Bruto uurloon van € 12,00 per uur. 

 Tijdelijk contract van 3 maanden, bij Hoftijzer in Lochem. 

 Je start met 2 weken opleiding bij kringloopbedrijf 2Switch en vervolgens ga je 12 weken aan 
de slag op de milieustraat in Lochem. 

 Je helpt bezoekers van de milieustraat bij het lossen en registreert de herbruikbare 
producten en materialen die bezoekers van de milieustraat afleveren. 

 Je werkt lekker buiten en maakt onderdeel uit van een leuk team. 

 Veel afwisseling in je werk en contact met bezoekers op de milieustraat. 
 
Wie ben jij 
Als Milieustraat medewerker straal jij klantvriendelijkheid uit en je vindt het leuk om klanten te 
verwelkomen. Je neemt je verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Een 
gezellig gesprek aangaan met een klant daar haal jij je energie uit. Je bent in staat, na een korte 
opleiding, om herbruikbare reststromen te herkennen en te registreren. 

 Je bent full- of parttime beschikbaar; minimaal 24 uur per week (3 dagen van 8 uur) 

 Je bent klantgericht 

 Je bent communicatief vaardig 

 Je bent nauwgezet en bekend met MS office 

 Je kan zelfstandig werken 
 
Wat ga je doen 
Als Milieustraat medewerker – duurzaamheid wijs je de bezoekers waar ze welk afval mogen storten 
en registreert de aanwezigheid van herbruikbare producten en materialen die worden aangeboden. 
Je voert de gegevens in het projectprogramma zodat de gegevens, die van belang zijn voor het 
project, worden vastgelegd.  
De werktijden zijn maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
 
Waar ga je werken 
Je gaat werken op de milieustraat in Lochem van de firma Hoftijzer. Je komt te werken in een 
veelzijdig en modern bedrijf met betrokken en enthousiaste collega’s. 
 
Planning en voorwaarden 
Wij willen de sollicitatiegesprekken laten plaatsvinden op de milieustraat in Lochem. Bij gelijke 
geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar interne kandidaten. 
 



Sollicitatie 
Heeft deze vacature jou enthousiast gemaakt? Reageer dan direct via ronald@hofijzerlochem.nl en 
dan nemen we je sollicitatie in behandeling. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Ronald 
Colenbrander via telefoonnummer: 06 - 53 32 10 05 of bovengenoemd email adres. 
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