
 

 

 

 

DeSeizoenen helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar vol vermogen 
te ontplooien. We werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat 
we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens 

mogelijkheden, talenten en wensen. Op basis daarvan werken we aan de 
beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan. Binnen de locatie 

Bronlaak te Oploo is een vacature ontstaan voor:  
 

Vrijwilliger Winkel Bronlaak 
 

Voor de maandagochtend of -middag en de donderdagochtend 
 
Doel van de functie:  
Winkel Bronlaak is dé plek waar alle ambachtelijk gemaakte producten verkocht worden. Het 
gevarieerde assortiment is grotendeels gemaakt en geproduceerd door onze cliënten. Onze 

klantenkring is breed: denk hierbij aan cliënten, ouders van cliënten, medewerkers maar ook veel 
mensen van buiten de locatie Bronlaak. Je werkt nauw samen met de cliënten van onze werkgebieden. 
De vrijwilliger helpt mee het bijzondere karakter van deze sfeervolle winkel uit te dragen en vorm te 
geven.  
 
Taken:  

 Werkt in de winkel op basis van afgesproken richtlijnen;  
 Voert kassawerkzaamheden uit;  

 Draagt zorg voor een schone en opgeruimde winkel;  
 Verzorgt het prijzen en in de winkel zetten van de producten.  

 
Wij vragen:  

 Een enthousiaste vrijwilliger die meehelpt en aanpakt en een klantvriendelijke en 

dienstverlenende houding heeft;  
 Affiniteit met onze doelgroep;  
 De volgende sociale vaardigheden: respectvolle houding, balans tussen betrokkenheid, afstand 

en klantvriendelijkheid;  
 Staat open staan voor en heeft affiniteit met de antroposofie.  

 
Wij bieden:  

 Een fijne werkplek op een prachtig landgoed;  
 Een werkplek waar ontmoeting hoog in het vaandel staat;  

 Een enthousiast en betrokken team;  
 Een inwerkperiode van twee maanden;  
 1 x per jaar een teamuitje.  

 

Arbeidsvoorwaarden:  
Wij bieden een reiskostenvergoeding van € 0,29 per kilometer. Tevens heeft u de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de personeelsvereniging van Bronlaak voor 1 euro per maand.  
 
Informatie en solliciteren:  
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Erica Krantz (vakinhoudelijk 
werkleider), telefoonnummer 0485-388661. Uw motivatie kunt u sturen naar 

EKrantz@deseizoenen.org Algemene informatie over onze organisatie vindt u op 
www.deseizoenen.org.  
 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt voor externe kandidaten onderdeel 
uit van de procedure. Kosten voor het VOG komen voor rekening van DeSeizoenen. 
 


