FRIVILLIGE GENBRUGSKONSULENTER SØGES
Har du lyst til at gå en socialøkonomisk virksomhed lidt i bedene og blive klogere på, hvordan man
kan arbejde strategisk for en verden med mindre spild og mere genanvendelse?
Brænder du for cirkulær økonomi, genbrug og bæredygtighed?
Og har du samtidig lyst til at støtte en socialøkonomisk virksomhed, der både passer på mennesker
og vores miljø? Så læs videre!

OM VOKS
VOKS- Planter Med Omtanke er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med at få mennesker og planter til
at gro. Hos VOKS kan aktivitetsparate borgere udvikle deres kompetencer og komme tættere på
arbejdsmarkedet gennem et forløb i planteværkstedet. Gevinsten for kunderne i butikken er smukke,
bæredygtige planter og dekorationer, alt sammen lavet med certificerede danske blomster og i genbrugte
materialer. Det er netop her, du som genbrugskonsulent kommer ind i billedet:
DINE OPGAVER:
VOKS har brug for et stabilt flow af genbrugsmaterialer til at skabe sine produkter. Vi bruger mange forskellige
materialer fra krystalglas til store konservesdåser, så bredden af potentielle bidragsydere er stor.
Du vil som en del af et lille team af genbrugskonsulenter være med til at:
Udvikle VOKS’ materialestrategi.
Skabe flere samarbejder med lokale virksomheder.
Udtænke ideer, der gør det endnu nemmere for borgere at donere til VOKS.
Hente og sortere i materialer samt hjælpe med at holde et overskueligt lager.
Vi regner med at holde et månedligt møde og uddele opgaver, som vi så rykker på i mindre grupper eller alene
indtil næste møde. Der er med andre ord en stor fleksibilitet i arbejdet og mulighed for at tilpasse det, så det
passer dig og din hverdag. Der vil løbende blive afholdt relevante kurser og oplæg, der understøtter
genbrugskonsulenternes arbejde.
OM DIG
Arbejdets karakter spænder fra det helt lavpraktiske til opsøgende tiltag overfor virksomheder. Du skal derfor
både være komfortabel i kedeldragt og skjorte. Der vil være mulighed for at sætte din ordenssans, kreativitet og
talegaver i spil. Andre kompetenceområder, der også kan komme i spil, er flair for design og æstetik og ikke
mindst dit blik for genbrugspotentialer.

Er du interesseret, så skriv til marieravnmark@hotmail.com
Vi afholder et informationsmøde i uge 35
Find VOKS på Insta, FB og www her:
https://www.voks.nu
https://www.facebook.com/VOKSplanter/
https://www.instagram.com/voks_planter/
Gå på virtuel opdagelse i butikken via Google Maps (søg på Nyvej 23, 2620 Albertslund)

