
 
INTERNE EN EXTERNE VACATURE 

 

2SWITCH IN ZUTPHEN ZOEKT:  
MEDEWERKER MAGAZIJN (28 UUR PER WEEK) 

 
2Switch is op zoek naar een medewerker magazijn. Kun je goed organiseren en leidinggeven en 
weet je van aanpakken? En ben je klantgericht en praktisch ingesteld? Dan is 2Switch op zoek 
naar jou! 2Switch heeft plek voor een medewerker magazijn voor haar filiaal in Zutphen. Word 
jij onze nieuwe collega?  
 
WAT JE GAAT DOEN 
Als medewerker magazijn neem je een belangrijke plaats in binnen het filiaal. Je hebt de dagelijkse 
(functionele) leiding over het magazijn, de aanname van de binnenkomende goederen en de 
verwerking van de Best Tassen. Je zorgt ervoor dat de dagelijkse werkzaamheden goed worden 
uitgevoerd: het in ontvangst nemen van goederen van klanten en het sorteren van de 
binnenkomende goederen op verkoopbaarheid. Niet verkoopbare goederen worden afgevoerd 
naar de daarvoor bestemde containers. Ook zorg je voor de opslag van de verkoopbare goederen 
in het magazijn. Je hebt hierbij oog voor een goede bevoorrading van de filialen in Zutphen en 
Lochem. Je helpt medewerkers zich te ontwikkelen, door jouw coachende manier van aansturen. 
 
WIE WIJ ZOEKEN 
Organiseren is je passie. Je bent hier goed in. Je beschikt over relevante leidinggevende ervaring, 

bij voorkeur opgedaan in een magazijn-omgeving. Ervaring binnen onze branche is een pré. Je 

weet van aanpakken en bent goed in organiseren. In hectische situaties weet je overzicht te 
houden. De Nederlandse taal beheers je goed. Verder ben je representatief, klantgericht en 
flexibel ingesteld. Je fysieke gesteldheid is uitstekend. Je hebt affiniteit met recycling en ook met 
het inwerken en begeleiden van vrijwilligers, mensen in een leer-werk traject, stagiaires en 
taakstraffers. Je hebt minimaal een MBO-3 diploma en een heftruckdiploma op zak of bent bereid 
deze op korte termijn te behalen. Je werkdagen zijn van maandag tot en met zaterdag, tussen 9.00 
en 18.00 uur. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract met op termijn zicht op een vast 

contract. Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en bedraagt minimaal  € 1.646,42 en 

maximaal € 1.961,93 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 en cv voor 
5 maart a.s. naar personeelszaken@2switch.nl. Je krijgt geen ontvangstbevestiging. Neem bij 
vragen contact op met Jaron Kossowski (filiaalleider) op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur via 
06-41820163. 


