

	Functie: Medewerkers textielsortering m/v
	Standplaats en uren: op oproepbasis, minimaal 8 uur per week - standplaats Arnhem
	Tekst: Stichting 2Switch heeft plek voor medewerkers textielsortering, op oproepbasis, voor haar textiel sorteer afdeling in centrum Arnhem aan de Nieuwe Kade 7. Ben jij op zoek naar een bijbaantje, heb je oog voor textiel, kleding en mode en vind je het belangrijk om te recyclen? Houd je van aanpakken? En ben je minimaal 8 uur per week beschikbaar? Dan is 2Switch op zoek naar jou! WAT JE GAAT DOENWe hebben tien filialen in Gelderland, Overijssel en Noord Limburg, waar dagelijks herbruikbare goederen binnenkomen, worden gesorteerd, gerepareerd en schoongemaakt om vervolgens verkocht te worden in onze winkels. Als medewerker textielsortering help je mee met het sorteren en prijzen van herbruikbaar  textiel voor onze filialen. Dit betreft onder andere kleding en schoenen. Na een inwerkperiode mag je zelfstandig sorteren, de juiste winkelkwaliteit van de kleding bepalen en prijzen. De werkzaamheden vinden plaats bij onze textiel sorteer afdeling in Arnhem aan de Nieuwe Kade 7. Dat is in het centrum van Arnhem.WIE WIJ ZOEKENBen jij op zoek naar een bijbaantje (bijvoorbeeld naast je opleiding), heb je oog voor textiel, kleding en mode en vind je het belangrijk om te recyclen? Herken je merken en trends in kleding en vind je het leuk om daarmee te werken? En houd je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou!Je krijgt een oproepcontract met flexibele werktijden, waarbij je opgeroepen kunt worden voor werkzaamheden op doordeweekse werkdagen. De werktijden liggen tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Van jou wordt verwacht dat je doordeweeks minimaal acht uur per week beschikbaar bent voor werk.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 groenonderhoud. 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! Stuur je e-mail, bij voorkeur met motivatie en cv, naar personeelszaken@2switch.nl. Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl en op onze Facebook-pagina. Neem bij vragen contact op met Jacqueline van Exel via 06-13392959.  
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