
WERELDWINKEL ROTTERDAM CENTRUM 
dé fairtrade cadeauwinkel 

in de Groene Passage 
Mariniersweg 9  3011NB Rotterdam 

 
 

is op zoek naar een 
 

BESTUURSLID M/V 
(doorgroei naar functie voorzitter mogelijk) 

WIE ZIJN WIJ? 
De Wereldwinkel verkoopt prachtige eigentijdse (cadeau)artikelen zoals modeartikelen, speelgoed, 
woonaccessoires, servies, kunstnijverheid en boeken. 
Ons assortiment is grotendeels Fairtrade gecertificeerd. Door de verkoop van deze producten werken 
we mee aan een eerlijke handelsketen en worden de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties ondersteund. Door Fairtrade (eerlijke handel) krijgen de boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten. Hierbij wordt ondersteuning gegeven in het 
productieproces, worden gelijke rechten bevorderd, kinderarbeid tegengaan en beschermen van het 
milieu en biodiversiteit gepromoot.  
 

Bij Wereldwinkel Rotterdam Centrum werken we met vrijwillige medewerkers die samen met bestuur 
en bedrijfsleiding een professioneel team vormen. 

 
WIJ BIEDEN 

Volop mogelijkheden om je bestuurlijke en ondernemende kwaliteiten om te zetten in daden. 
Daarnaast word je lid van een enthousiast en collegiaal bestuur dat graag de schouders zet onder 
nieuwe uitdagingen. 
Het bestuur staat niet op afstand, maar vormt samen met de bedrijfsleider, in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, de ondernemer van de Wereldwinkel. 
Je werkt samen met een enthousiast en gemotiveerd team van medewerkers. 
 

Daarnaast bieden we een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te zijn bij een organisatie die zich inzet 
een positieve bijdrage te leveren aan mens en milieu.  

 
WIJ ZOEKEN 

Een enthousiaste, collegiale vrouw of man die: 
- het doel, de visie en missie van de Wereldwinkel onderschrijft; 
- affiniteit heeft met retail (detailhandel); 
- samen met de andere bestuursleden (vrijwilligers) visie en beleid wil ontwikkelen op het gebied van 

o.a. bedrijfsvoering van de winkel, in- en verkoopstrategie, personeelszaken, publiciteit, financiële 
zaken, secretariaat, etc.; 

- de transitie naar een bestendige, betekenisvolle plek binnen het veranderende retaillandschap 
mede vorm wil geven; 

- bereid is de bestuursvergaderingen (ca. 11 per jaar) bij te wonen en voor te bereiden; 
- beschikt over goede contactuele en sociale vaardigheden in het onderhouden van externe 

contacten, netwerken en de interne samenwerking; 
- de handen uit de mouwen steekt om ook in de praktische zin bij te dragen aan voorkomende 

werkzaamheden die nodig zijn met een klein team een winkel draaiende te houden. 
 

BELANGSTELLING? 
Herken jij je in het bovenstaande? Stuur dan je sollicitatie met je CV per e-mail, t.a.v. het bestuur naar 
info@wereldwinkelrotterdamcentrum.nl  


