
Värderare av textilier och handledare
Är du intresserad av mode och trender och samtidigt värnar om miljön? Och är du
inte främmande för att arbeta i lagermiljö? Då har vi en unik chans för dig att förena
intresse med arbete och vara med och göra världen lite mer hållbar.

Som värderare/prismärkare arbetar du med sortering och prismärkning av insamlade varor.
Du arbetar samtidigt som handledare för våra medarbetare i arbetsträning.

Om tjänsten:
Du kommer ingå i ett team som huvudsakligen arbetar med att sortera och prismärka
insamlade kläder och övriga textilier. Arbete med föremålssortering och -värdering
förekommer också. Parallellt med arbetet att sortera och prismärka textilier fungerar du som
handledare till personer som arbetstränar för att närma sig den öppna arbetsmarknaden. Ni
samarbetar i det dagliga arbetet samtidigt som du coachar och stödjer där det behövs. För
detta krävs ödmjukhet och inlevelseförmåga och ett genuint intresse för att stödja människor.

Om dig:
Du har ett stort intresse av och dokumenterad kunskap om textiliers material, modegrad,
märke och värde. Det är meriterande om du också har föremålskunskap. Du har breda
värderingskunskaper, de gåvor du hanterar omfattar allting från högt till lågt. Det är också
meriterande om du har arbetat med handledning av personer som gör arbetspraktik.

Du har ett utvecklat ordningssinne och är van vid ett högt arbetstempo. Du har en positiv
människosyn och trivs med att arbeta nära människor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal
och skrift då du ska coacha, vägleda och stötta personer som kommer till oss och gör sin
arbetspraktik.

Villkor:
Anställningsform: tillsvidare, med 6 månaders provanställning.
Arbetstid: heltid
Lön: enligt kollektivavtal
Din placering är på Emmaus Stockholms huvudkontor på Vretensborgsvägen 6 i Hägersten,
Stockholm

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 maj 2022 till
rekrytering@emmausstockholm.se. Ange ”värderare textilier” i Ämnesraden. Intervjuer sker
löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Vi eftersträvar mångfald i organisationen och ser gärna sökanden med olika bakgrund.

Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Emmaus Stockholm behandlar dina
personuppgifter och ansökningshandlingar till dess att tjänsten är tillsatt.

Kontakt:
Frågor om tjänsten besvaras av Brian Kelly, verksamhetschef Second hand, 070 082 20 50



Om Emmaus Stockholm:
Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom insamling och second hand
bedriver opinions- och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar
utveckling.  Vi är också en social organisation som stödjer människor att komma närmare
den öppna arbetsmarknaden. Vi är en fristående och har funnits sedan början på 70-talet. Vi
är religiöst och partipolitiskt oberoende.


