

	Functie: Assistent filiaalleider m/v
	Standplaats en uren: 24 uur per week - standplaats Raalte
	Tekst: Stichting 2Switch is op zoek naar een assistent filiaalleider voor haar filiaal in Raalte. Heb jij passie voor het begeleiden van mensen en hergebruik van goederen? Kun jij goed organiseren, aansturen en verkopen? Beschik je over relevante werkervaring in een retail omgeving? En kun je daarnaast ook de verantwoordelijkheid op je nemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering? Dan is 2Switch op zoek naar jou!WAT JE GAAT DOENAls assistent filiaalleider heb je, samen met de andere assistent filiaalleider, de dagelijkse leiding over de winkel en het magazijn. Je verzorgt de dagelijkse planning van de taken van de medewerkers en geeft leiding aan de medewerkers. Je werkt nieuwe medewerkers in en je begeleidt de medewerkers bij de uitvoering van hun taken en in hun ontwikkeling. Je voert zelf ook alle gangbare werkzaamheden in de winkel en het magazijn uit: je verkoopt goederen, bedient de kassa, prijst artikelen en neemt goederen aan in het magazijn. Je benadert klanten actief en geeft informatie en (aankoop)advies. Je zorgt voor een representatieve inrichting en uitstraling van de winkel en zorgt voor voldoende voorraad van goederen in de winkel. Jij bent pas gelukkig als er zowel een glimlach op het gezicht van je klant als op het gezicht van de medewerker staat. WIE WIJ ZOEKENVerkopen en organiseren is je passie. Je bent hier goed in. Je bent commercieel ingesteld en staat stevig in je schoenen. Je beschikt over een pro actieve houding en hebt een dienstverlenende en flexibele instelling en bent een voorbeeld voor het team. Het is belangrijk dat je ervaring hebt met het inwerken, begeleiden en coachen van medewerkers. Je hebt minimaal een relevante afgeronde opleiding op mbo-3 niveau en je hebt enige jaren relevante werkervaring in een retail-omgeving opgedaan. Je hebt affiniteit met onze branche en met onze doelgroep (vrijwilligers, mensen in een leer-werk traject, stagiaires en taakstraffers). 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.Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract met optie op verlenging, 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 (min. € 1.646,42 en max. € 1.961,93 bruto per maand bij 38 uur).REAGERENHerken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! Mail je motivatiebrief en cv naar personeelszaken@2switch.nl. Je krijgt geen ontvangstbevestiging. Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl. Neem bij vragen contact op met Bram Cossee (manager retail) via b.cossee@2switch.nl. 
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