

	Functie: Medewerker winkel m/v
	Standplaats en uren: 28 uur per week - standplaats Dieren
	Tekst: Stichting 2Switch is op zoek naar een enthousiaste medewerker winkel. Heb jij interesse in het verkopen en sorteren van goederen? En ben je daarnaast ook klant- en mensgericht en flexibel ingesteld? Dan is 2Switch op zoek naar jou! 2Switch heeft plek voor een nieuwe medewerker in haar filiaal in Dieren. Word jij onze nieuwe collega? WAT JE GAAT DOENAls medewerker winkel neem je een belangrijke plaats in binnen de vestiging. Je voert alle gangbare werkzaamheden in de winkel uit: je verkoopt herbruikbare goederen, je vult goederen aan in de winkel, prijst artikelen en bedient de kassa. Je benadert klanten actief en geeft informatie en (aankoop)advies. Je wordt ook ingezet bij het aannemen, sorteren en het prijzen van goederen in het magazijn. Daarnaast ondersteun je de filiaalleider bij het zorgen voor een representatieve inrichting en uitstraling van de winkel en zorgt voor voldoende voorraad van goederen in de winkel. Je helpt bij het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers, het openen en sluiten van de winkel, het afsluiten van de kassa en het uitvoeren van lichte administratieve werkzaamheden.WIE WIJ ZOEKENJe bent commercieel ingesteld, staat stevig in je schoenen en je kunt goed organiseren en samenwerken. Je beschikt over een pro actieve houding en hebt een dienstverlenende, flexibele en leergierige houding. Met je positieve instelling ben je een voorbeeld voor je collega’s. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met onze branche en met het inwerken en begeleiden van vrijwilligers, mensen in een leer-werk traject, stagiaires en taakstraffers. Je hebt minimaal een mbo-3 werk- en denkniveau en je beschikt bij voorkeur over enige relevante werkervaring in een retail-omgeving (winkel en/of magazijn). Ervaring met het inwerken, begeleiden en aansturen van medewerkers is een pré. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract met optie op verlenging, waarbij je werkdagen verdeeld zijn over maandag tot en met zaterdag. Werktijden zijn tussen 9.00 en 18.00 uur. Het heeft onze voorkeur deze vacature in te vullen met een medewerker met een registratie in het doelgroepregister (b.v. op basis van een SW- of Wajong-indicatie).OVER 2SWITCHStichting 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.REAGERENHerken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! Mail je motivatie en cv voor 2 november 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 Niek Bouwmeester (filiaalleider) via n.bouwmeester@2switch.nl.  
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