2SWITCH ZOEKT: MEDEWERKERS WINKEL
STANDPLAATS: LOCHEM (24-32 UUR) EN RAALTE (24 EN 32 UUR)

2Switch is op zoek naar enthousiaste medewerkers winkel. Ben jij goed in verkopen en
organiseren? En ben je daarnaast ook klant- en mensgericht ingesteld? Dan is 2Switch op zoek
naar jou! 2Switch heeft plek voor 3 nieuwe medewerkers in haar filialen in Lochem en Raalte.
Word jij onze nieuwe collega?
WAT JE GAAT DOEN
Als medewerker winkel neem je een belangrijke plaats in binnen de vestiging. Je voert alle
gangbare werkzaamheden in de winkel uit: je verkoopt herbruikbare goederen, bedient de kassa
en prijst artikelen. Je benadert klanten actief en geeft informatie en (aankoop)advies. Je
ondersteunt de filiaalleider bij het zorgen voor een representatieve inrichting en uitstraling van de
winkel en zorgt voor voldoende voorraad van goederen in de winkel. Daarnaast ondersteun je bij
het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers en het openen en sluiten van de winkel. Bij
afwezigheid van de filiaalleider heb je de dagelijkse leiding over de winkel. Je verzorgt hierbij de
dagelijkse planning van de taken van de medewerkers. Je wordt in Raalte ook ingezet bij het
aannemen en sorteren van goederen in het magazijn. Jij bent pas gelukkig als er zowel een
glimlach op het gezicht van je klant als op het gezicht van je medewerker staat.
WIE WIJ ZOEKEN
Verkopen en organiseren is je passie. Je bent hier goed in. Je bent commercieel ingesteld en staat
stevig in je schoenen. Je beschikt over een pro actieve houding en hebt een dienstverlenende en
flexibele houding. Met je positieve instelling ben je een voorbeeld voor de medewerkers. Het is
belangrijk dat je affiniteit hebt met het inwerken en begeleiden van vrijwilligers, mensen in een
leer-werk traject en stagiaires. Je hebt minimaal een MBO-2 diploma en hebt enige jaren relevante
werkervaring in een retail-omgeving opgedaan. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract
met optie voor verlenging, waarbij je werkdagen van maandag tot en met zaterdag zullen zijn. Er
zijn volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
OVER 2SWITCH
2Switch is een sociale- en financieel resultaatgerichte onderneming, om zo werkervaringsplaatsen
te kunnen bieden aan de doelgroep en om milieudoelstellingen te behalen. We hebben negen
vestigingen in Gelderland en Overijssel, waar dagelijks herbruikbare goederen binnenkomen,
worden gesorteerd, gerepareerd en schoongemaakt om vervolgens verkocht te worden in onze
winkels. We voeren ook onderhoud uit aan gebouwen, groenonderhoud in wijken en klussen in en
om woningen. Als erkend werk-leerbedrijf bieden we onze medewerkers de kans om
vakvaardigheden te leren, zodat zij hun positie in de maatschappij kunnen verbeteren.
REAGEREN
Herken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! Mail je motivatie en cv voor
20 juni a.s. naar personeelszaken@2switch.nl Je krijgt geen ontvangstbevestiging. Kijk voor meer
informatie over 2Switch op www.2Switch.nl. Neem bij vragen contact op met Bram Cossee
(coördinerend filiaalleider) via b.cossee@2switch.nl.

