
 
 

EXTERNE VACATURE 
 

STICHTING 2SWITCH IN ARNHEM ZOEKT:  
MEDEWERKERS TEXTIEL M/V 

OP OPROEPBASIS: MINIMAAL 3 DAGDELEN PER WEEK 
 
Heb jij tijd over naast je online school- of studiewerk? Kun je op dit moment niet terecht bij je eigen 
bijbaantje? En wil je op een leuke en veilige manier wat bijverdienen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
WAT JE GAAT DOEN 

 Voor onze textielcentrale in het centrum van Arnhem zijn wij per direct op zoek naar oproepkrachten 
om te helpen schatgraven in de grote berg textiel die wij in Arnhem en omgeving ophalen. 

 Je wordt ingezet op één of meerdere onderdelen binnen het sorteerproces: van sorteren tot het prijzen 
van kleding, huishoudtextiel en schoenen. Bovendien draag je jouw steentje bij aan het milieu.  

 Op de textielcentrale wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 16.30 uur 

 Textielinzameling is een belangrijk onderdeel binnen 2Switch. Al het binnengebrachte en door ons 
opgehaalde kleding en textiel gaat direct naar een van onze eigen textielcentrales. Hier wordt de 
kleding en textiel gesorteerd en geprijsd. Vervolgens gaat een groot deel van de kleding voor verkoop 
naar een van onze 11 kringloopwinkels. Een ander deel gaat naar de textielhandel of wordt op een 
andere manier hergebruikt, bijvoorbeeld door kunstenaars of modeontwerpers.  

 
WIE WIJ ZOEKEN 

 Je bent beschikbaar in de periode van mei tot en met juli 

 Je bent doordeweeks minimaal 3 dagdelen per week beschikbaar (1 dagdeel is 4,5 uur) 

 Het lijkt je leuk om te helpen bij het sorteren en prijzen van textiel 

 Je bent fysiek fit en hebt geen stofallergie 
 
WAT WIJ BIEDEN 

 Een veilige werkomgeving met minimaal 1,5 meter afstand tot je collega’s 

 Flexibiliteit: je kunt zelf je werkdagen en dagdelen doorgeven 

 Een leuke werksfeer 

 Tijdelijk contract op oproepbasis 

 Uitbetaling opgebouwde vakantie uren en opbouw vakantietoeslag 

 Personeelskorting  

 

INTERESSE 

Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jacqueline van Exel: bel 06 – 13392959 of  

mail j.vanexel@2switch.nl. Zij is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

 

OVER 2SWITCH 

Stichting 2Switch is een maatschappelijke onderneming die waarde wil toevoegen aan mens en milieu. Kijk 

voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl en op onze Facebook pagina en Instagram. 
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