
 

BUTIKSKONCEPT 

Røde Kors´ butikker skal adskille sig fra andre gen-

brugsbutikker i Danmark ved at sælge bedre produk-

ter til den rigtige pris, og ved at give bedre service i 

et bedre butiksmiljø end i lignende butikker. 

Derfor har vi aldrig overfyldte stativer og hylder, 

ligesom vi har en enkel og forståelig opdeling af 

varerne og sikrer, at de er prismærkede. 

Vi giver ikke rabat eller prutter om priserne! 

Vi ønsker at styrke Røde Kors profilen i butikken 

ved at have brochurer om arbejdet og bruge Røde 

Kors poser m.v. 

Vi løser vore opgaver i et positivt, godt og samarbej-

dende miljø for at medvirke til at kunderne får en 

god oplevelse og bliver bevidste om Røde Kors´ 

formål. 

 

BUTIKKENS OVERSKUD 

Er det vigtigste værktøj for at Røde Kors og vores 

afdeling har muligheden for at kunne hjælpe sårbare. 

 

JULEFROKOST/SOMMERFEST 

Afholdes på faste dage: 

Julefrokost: Første fredag i december. 

Sommerfest: Første fredag i maj. 

 

KONTAKT 

Hanne Worm, butiksleder 

Viva Tiernan, butiksansvarlig 

Minna Haldne, butiksansvarlig 

Tlf.: 49 21 21 11 

  

 

HUSK RØDE KORS´ 7 PRINCIPPER 

1) Medmenneskelighed 

2) Upartiskhed 

3) Neutralitet 

4) Uafhængighed 

5) Frivillighed 

6) Enhed, samt 

7) Almengyldighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbningstider: 

Mandag—fredag:  11.00—17.00 

Lørdag:         11.00—14.00 

Søndag:                  Lukket 

 
 

VELKOMMEN 

som frivillig  

i Røde Kors Butik Helsingør 

og tak fordi du har lyst til at bruge  

nogle timer på at glæde andre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røde Kors Butik Helsingør 

Stjernegade 16 A 

3000 Helsingør 

Tlf.: 49 21 21 11 

Facebook: Røde Kors Butikken Helsingør 



 

 

 

 

 

 

 

 

HVOR KOMMER TØJET FRA? 

Fra vores fordelingscentral i Horsens samt fra per-

sonlige donationer indleveret til butikken. 

 

PERSONALEKØB 

Alle køb skal betales til normal pris. En kollega ta-

ger imod betaling, og kun prismærkede varer kan 

sælges. 

 

HVAD SKAL MAN GØRE NÅR MAN MØDER 

IND TIL SIN VAGT? 

Formiddagsvagten star ter  kl. 10.30 og slutter  kl. 

14. Inden butikken åbnes, skal den gøres klar: 

Kassen åbnes og skal indeholde 500 kr. i byttepenge. 

Blomster og skilt sættes udenfor sammen med de 2 

flag. Om sommeren sættes den røde bænk udenfor 

under postkassen. 

Spejle og disk tørres af. Tjek også at vinduerne er 

ok, samt at stativerne er fyldt op med prismærket tøj. 

Dette gøres uanset ansvarsområde. 

Tjek toilet + håndvask og støvsug eventuelt butikken. 

Hver ugedag har  sine ”pligter” (se skema i butik-

ken) 

  

Eftermiddagsvagten star ter  kl. 13.30 og butikken 

lukker kl. 17. 

Blomster+flag+stativ bæres ind. Udstillingsvinduerne 

tjekkes udefra, så de altid fremtræder indbydende. 

Affaldsposer bæres ud i containeren. Husk at låse 

døren til gården. Ca. kl. 17.15 gøres kassen op. 

Lørdagsvagten er  rullende—se listen i butikken ved 

kassen. 

 

SYGDOM/FERIE 

Hvis du holder ferie, eller er væk i længere tid, skal 

du henvende dig til butiksleder Hanne Worm. 

Opstår akut sygdom, kontakt din vagtkoordinator. 

 

KOMMUNIKATION 

Det er vigtig at læse i meddelelsesbogen hver gang 

man møder, da alle vigtige informationer skrives her. 

Klargøringen har sin egen bog om ”vigtige ting” for 

baghuset, bl.a. bestillingsliste af tøj m.v.. 

Vi udsender nyhedsbreve pr. mail lejlighedsvis og 

afholder årlige personalemøder, hvor vi fortæller om 

Røde Kors´ formål og virke m.v.. 

 

 

 

 

 

 

 

 I BUTIKKEN 

Som frivillige for Røde Kors repræsenterer vi organi-

sationen og betjener derfor alle vore kunder ens.  

Der hilses med et smil, når kunden kommer ind i 

butikken, og ligeledes når kunden forlader den, - uan-

set om der er handlet hos os eller ej. 

Vi skal altid være mindst 2 på arbejde for at åbne 

butikken, men forsøger (altid) at være 3 på vagt, såle-

des at en af medarbejderne på skift kan arbejde i sor-

teringen. 

Vi bytter ikke varer eller giver penge tilbage.  

 

 

 

 

 

 

 

KUNDEBETALING 

Vi tager både Dankort og diverse kreditkort, men kun 

på beløbet. Mobile Pay modtages også. 

 

NYE MEDARBEJDERE 

I Røde Kors starter alle nye frivillige i sorteringen, 

hvor de lærer at sortere tøjet. Når de er færdige med 

dette, lærer de kassen at kende, så de kan betjene 

vore kunder i butikken. De modtager dokumentet 

”Arbejdsbeskrivelse og funktioner for frivillige”, som 

beskriver de overordnede opgaver samt varetagelse af 

ansvarsområderne. 

 

RYGNING, KAFFE, THE OG SMÅKAGER 

Rygning er kun tilladt i gården!! Kaffe, the og små-

kager er gratis. 


