
 
2SWITCH ZOEKT:  

ONDERNEMENDE FILIAALLEIDER (38 UUR) 
STANDPLAATS VENRAY 

 
2Switch is op zoek naar een ondernemende filiaalleider. Zie je het als een uitdaging om een 
nieuw filiaal op te starten en een netwerk op te bouwen? Kun jij met jouw enthousiasme een 
team vormen, optimaal motiveren en laten samenwerken? En kun je daarnaast ook de 
verantwoordelijkheid op je nemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering? Dan is 2Switch op zoek 
naar jou! 2Switch heeft plek voor een filiaalleider voor haar nieuw te openen filiaal in Venray. 
Word jij onze nieuwe collega?  
 
WAT JE GAAT DOEN 
Als filiaalleider neem je een belangrijke plaats in binnen de vestiging. Je bent verantwoordelijk 
voor de dagelijkse bedrijfsvoering, waarbij je je onder andere bezighoudt met een optimale 
verkoop en personeelsbezetting. Elke dag zet je alles op alles om omzetgroei en goed lopende 
processen te realiseren. Je bent goed in netwerken, om zo lokale samenwerkingen aan te gaan 
met een maatschappelijk karakter. Bovendien help je de medewerkers, door jouw coachende 
manier van aansturen, met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 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 
Ondernemen is je passie. Je ziet het als een uitdaging om een voortrekkersrol te vervullen bij de 
opbouw en groei van het filiaal en de omzet. Je kunt goed organiseren, bent commercieel 
ingesteld en je staat stevig in je schoenen. Je bent een operationeel leidinggevende die 
situationeel kan leiding geven en medewerkers kan coachen. Je beschikt over een pro actieve 
houding en hebt een dienstverlenende en flexibele instelling. Je hebt aantoonbare affiniteit met 
onze branche en doelgroep en bij voorkeur ook ervaring. Met jouw optimisme en 
doorzettingsvermogen ben jij een voorbeeld voor je team, zodat jullie samen de doelen van 
2Switch weten te bereiken. Je hebt minimaal een MBO-4 diploma op zak en hebt enige jaren 
relevante werkervaring in een retail-omgeving opgedaan. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk 
contract, waarbij je werkdagen van maandag tot en met zaterdag zullen zijn. Werktijden zijn 
tussen 9.00 en 18.00 uur. Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en bedraagt 

minimaal € 1.980,73 en maximaal € 2.532,33 bruto per maand bij 38 uur. 

 
OVER 2SWITCH 
Stichting 2Switch is een maatschappelijke onderneming die waarde wil toevoegen aan mens en 
milieu. Wij willen als innovatief bedrijf bijdragen aan een betere, meer duurzame woon-, leef- en 
werkomgeving van mensen. We zijn een erkend leer-werkbedrijf en actief op het gebied van 
mensontwikkeling, hergebruik van goederen en met klussen in en om de woning. 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 met cv en 
foto voor 23 februari 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. 
 


