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Leerwerkbedrijf stichting EcoWare heeft een vacature beschikbaar voor een:  
 

All-Round Scootmobielmedewerker 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. Wij zijn echter continu op zoek naar nieuwe 
bedrijfsactiviteiten. 
 
Nieuwe activiteit 
Per 1 juli 2016 is EcoWare gestart met een nieuwe bedrijfsactiviteit, het opknappen 
van gebruikte scootmobielen. Evenals bij de andere activiteiten zullen scootmobielen 
ingezameld/ingekocht worden en moeten worden opgeknapt (refurbished) om deze 
weer gereed te maken voor hergebruik. Ook hier zal de focus liggen op 
maatschappelijke doelgroepen. 
 
Doel van de functie 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden binnen de afdeling 
scootmobielen. Van het onderhoud en het repareren van de scootmobielen tot het in- 
en verkopen. Samen met de commercieel medewerker ben je verantwoordelijk voor 
het onderhouden van de website en het bedenken van acties om meer mensen naar 
de winkel te krijgen 
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Taken 

 Onderhoud en reparatie van scootmobielen 

 In- en verkopen van scootmobielen 

 Marktbewerking 

 Organisatie van de werkzaamheden 

 Aansturen werkervaringskandidaten 
 
Gevraagde opleiding/kwaliteiten 

 MBO niveau 

 Affiniteit met techniek    

 Affiniteit met onderhoud van scootmobielen 

 Affiniteit met de doelgroep 

 Communicatief sterk 
 


