
 
 

INTERNE EN EXTERNE VACATURE 
 

2SWITCH IN VENRAY ZOEKT:  
MEDEWERKER MAGAZIJN (38 UUR PER WEEK) 

 
2Switch is op zoek naar een medewerker magazijn. Weet je van aanpakken en kun jij goed 
organiseren? En ben je klantgericht en praktisch ingesteld? Dan is 2Switch op zoek naar jou! 
2Switch heeft plek voor een medewerker magazijn voor haar nieuwe (nog te openen) filiaal in 
Venray. Word jij onze nieuwe collega?  
 
WAT JE GAAT DOEN 
Als medewerker magazijn neem je een belangrijke plaats in binnen het filiaal. Je neemt goederen 
in ontvangst van klanten en verzorgt de sortering van de binnenkomende goederen op 
verkoopbaarheid. Niet verkoopbare goederen voer je af naar de daarvoor bestemde containers. 
Ook zorg je voor de opslag van de verkoopbare goederen in het magazijn ten behoeve van het 
filiaal. Je verricht lichte onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden in het magazijn en aan het 

materieel. Je kunt bij afwezigheid van je collega’s ook worden ingezet als chauffeur, bijrijder of als  

medewerker in de winkel. 
 
WIE WIJ ZOEKEN 
Je bent enthousiast over ons bedrijf en onze activiteiten. Je beschikt over minimaal 2 en maximaal 
10 jaar relevante werkervaring in een magazijn-omgeving. Je weet van aanpakken en bent goed in 
organiseren. De Nederlandse taal beheers je goed. Verder ben je representatief, klantgericht en 
flexibel ingesteld. Je fysieke gesteldheid is uitstekend. Je hebt minimaal een MBO-2 diploma en 
rijbewijs B. Je werkdagen zijn van maandag tot en met zaterdag, meestal tussen 9.00 en 18.00 uur. 
Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract met op termijn zicht op een vast contract.  
 
OVER 2SWITCH 
2Switch is een sociale- en financieel resultaatgerichte onderneming en erkend leer-werkbedrijf. 
Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl en op onze Facebook pagina. 
 
REAGEREN 
Herken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je. Mail je motivatie en cv voor 
8 januari a.s. naar personeelszaken@2switch.nl. Je krijgt geen ontvangstbevestiging. Neem bij 
vragen contact op met Bram Cossee (coördinerend filiaalleider) op werkdagen tussen 10.00 en 
15.00 uur via 06-86892279. 


