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Leerwerkbedrijf stichting EcoWare zoekt een:  
 

Commercieel medewerker m/v Full-Time 
 
De organisatie 
Stichting EcoWare is een leerwerkbedrijf met als primaire doelstelling het bieden van 
arbeidsritmeplekken en stageplaatsen. Deelnemers worden begeleid bij het 
vervolmaken van hun opleiding, het (opnieuw)oppakken van een opleiding of het 
opdoen van werkervaring en het vinden van een baan. 
Tot de doelgroep van het leerwerkbedrijf behoren: 

 langdurig werkzoekenden; 

 voortijdige schoolverlaters; 

 studenten van het VMBO, MBO en HBO.  
Middels het leerwerkbedrijf wordt er ingespeeld op de altijd aanwezige behoefte aan  
arbeidsplaatsen waar, onder begeleiding, werkervaring opgedaan kan worden of 
kunnen werken aan hun stageopdrachten. 
 
Bedrijfsactiviteiten 
Binnen de organisatie vinden diverse refurbish activiteiten plaats. Gebruikte artikelen 
worden ingezameld/ingekocht, opgeknapt en gereed gemaakt voor de verkoop. 
EcoWare verkoopt uitsluitend aan maatschappelijke doelgroepen. De huidige 
disciplines betreffen computers, fietsen en scootmobielen. Wij zijn echter continu op 
zoek naar nieuwe bedrijfsactiviteiten. 
 
Doel van de functie 
De commercieel medewerker is primair verantwoordelijk voor het binnenhalen van de 
gebruikte computers/fietsen/scootmobielen. Daar waar mogelijk probeert EcoWare 
de goederen gedoneerd te krijgen. Daarnaast is de commercieel medewerker 
verantwoordelijk voor het relatiebeheer en ondersteund hij/zij de directie bij de 
verkoop. Tot de belangrijkste taken van de commercieel medewerker behoren de 
volgende activiteiten: 

 Benaderen bedrijven voor afgeschreven ICT apparatuur; 

 Inkoop fietsen/scootmobielen; 

 Relatiebeheer; 

 Netwerken. 
 
Plaats binnen de organisatie: 
Het EcoWare team bestaat uit 7 medewerkers. De commercieel medewerker 
rapporteert rechtstreeks aan de directeur. 
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Gevraagde opleiding/werkervaring 
HBO werk- en denkniveau 
Aantoonbare ervaring 
Bedrijfsmatig/financieel inzicht is een pré   
Bereid tot wisselende werktijden 
Hands-on mentaliteit 
Rijbewijs (B-E heeft de voorkeur) 
 
Persoonlijke eigenschappen/competenties  

 Organisator  

 Netwerker  

 Sensitief 

 Maatschappelijk betrokken 

 Overtuigend  

 Ondersteunend 

 Flexibel 

 Stress bestendig 
 
 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Stuurt u dan een email voorzien van 
motivatie en cv naar B. ter Burg via bas@ecoware.nl of neem contact op via 079-
3436020. 
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