ECHOS-Homes zijn laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare
ontmoetingscentra met een regionale inloop- en huiskamerfunctie
voor militairen, veteranen en hun thuisfront.
ECHOS-Homes, in Nederland en Duitsland, worden geëxploiteerd vanuit Home-Base Support, een
organisatie die initiatieven ontplooit om het welzijn van militairen, veteranen en het thuisfront te
bevorderen.
Ook tijdens oefeningen in Duitsland is een mobiele unit aanwezig (ECHOS Mobiel) in de vorm van een
verkoopwagen en shopcontainer in of nabij een oefengebied.
Wij zijn op zoek naar een

Medewerker ECHOS Mobiel 40 uur (m/v werkgebied Duitsland)
Functie:
- Je bevoorraadt op locatie (Straelen, Duitsland) samen met een of meerdere medewerkers de
verkoopauto en/of (shop)container.
- Je bereidt en verkoopt tijdens een oefening in Europa voornamelijk snacks, dranken en
shopartikelen aan Nederlandse militairen.
- Je pleegt, indien nodig, klein onderhoud aan de verkoopauto.
Functie-eisen
- Je hebt bij voorkeur een opleiding op MBO niveau. Een pré is ervaring in de horeca.
- Je hebt enige technische kennis.
- Je beschikt over een geldig rijbewijs B en bij voorkeur ook C1 en/of E.
- Je kunt (redelijk) Duits spreken en verstaan.
- Het is voor jou geen probleem om meerdere weken (dit varieert van 2 tot 12 weken aaneen)
van huis te zijn. In totaal zal dit ongeveer neerkomen op 25 tot 30 weken per jaar, afhankelijk
van de frequentie en tijdsduur van de oefeningen.
- Je bent flexibel, je hebt geen probleem met onregelmatige werktijden en aan situatie gebonden
werkplekken.
Salaris
Het salaris zal in overeenstemming zijn met je ervaring en opleiding. Indicatie € 2.300,00 per maand
(bruto). Daarnaast ontvang je tijdens de oefeningen per dag een oefentoelage en bieden wij je goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Cultuur:
De verkoop wordt op oefeningen verzorgd vanuit een verkoopauto en shopcontainer. Afhankelijk van
de grootte van de oefening zal dit met meerdere personen verzorgd worden.
Voor een oefening moet op locatie alles worden ingericht en na een oefening weer ingepakt in
voorraadunits. Tijdens de oefeningen verblijf je in principe in woonunits.
Informatie over de functie kun je inwinnen bij Petra van Dorland-Mannak, sr.medewerker
personeelszaken, 055-3575658. Informatie over onze organisatie vind je op www.ECHOS.nl.
Sollicitaties, voorzien van motivatie en CV, graag richten aan:
Home-Base Support t.a.v. Petra van Dorland-Mannak, medewerker personeelszaken,
Prins Willem-Alexanderlaan 1429, 7312 GB Apeldoorn.
of via e-mail p.vandorland@echos.nl

