
Emmaus Domstad, wie zijn wij?  
 
Wij zijn een zelfstandige Nederlandse stichting binnen de internationale Emmaus beweging. 
Primair houden wij ons bezig met het helpen van mensen in moeilijke situaties. Hiervoor 
hebben wij o.a. een woongroep ingericht voor de tijdelijke opvang van thuislozen. Wij 
financieren deze opvang door middel van 3 kringloopwinkels waar we dagelijks mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt verder helpen en mensen een zinnige en waardevolle 
dagbesteding geven. Dit alles doen we op een voor het milieu verantwoorde wijze. Zo 
dragen we een steentje bij aan een duurzame en maatschappelijke verantwoorde economie. 
 
Onze vacatures: 
Op dit moment zijn wij op zoek naar gepassioneerde collega’s voor de functies van: 

❖ Vestigingscoördinator die ingezet kan worden in een van onze drie kringloopwinkels,  
in Parkwijk, Lombok of Overvecht (32 - 36 uur per week) 

▪ Afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur detailhandel 
▪ Goede kennis van de detailhandel en/of kringloop 
▪ Ervaring in leidinggeven in een multicultureel team 
▪ Rijbewijs B(E) 
▪ BHV diploma of bereid dit te halen 
▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als 

ook schriftelijk 
❖ Public relations- & Communicatie medewerker voor inspirerende en stimulerende 

communicatie met al onze stakeholders (minimaal 16 uur per week) 
▪ Afgerond MBO 4+ of HBO opleiding PR en/of Communicatie en/of 

Journalistiek 
▪ Ervaring in het werken in een multicultureel team 
▪ Rijbewijs B(E) 
▪ BHV diploma of bereid dit te halen 
▪ Zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling 

als ook schriftelijk 
❖ Kwaliteit, Arbo & Milieuzorg medewerker die samen met de 

vestigingscoördinatoren werkt aan het in standhouden en optimaliseren van ons 
bedrijfsvoeringssysteem (minimaal 24 uur per week) 

▪ MBO opleiding 
▪ Kennis van KAM & Veiligheid 
▪ Ervaring in leidinggeven in een multicultureel team 
▪ Rijbewijs B(E) 
▪ BHV diploma of bereid dit te halen 
▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als 

ook schriftelijk 
 
Wij hebben de laatste jaren al heel veel bereikt maar er is nog veel meer te winnen. 
 
Interesse in een van deze functies? 
We zien jouw reactie graag tegemoet: info@emmausdomstad.nl 
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