
 
EXTERNE VACATURE 

 
STICHTING 2SWITCH IN VENRAY ZOEKT:  

BIJRIJDERS LOGISTIEK  
OP OPROEPBASIS: MINIMAAL 1 DAG PER WEEK 

 
Heb jij tijd over naast je online school- of studiewerk of in je schoolvakantie? Kun je momenteel niet terecht 
bij je eigen bijbaantje en wil je op een leuke en veilige manier wat bijverdienen? Weet jij van aanpakken en 
ben je flexibel en klantvriendelijk ingesteld? Dan zij wij op zoek naar jou! Wij zijn per direct op zoek naar 
bijrijders logistiek voor ons filiaal in Venray, op oproepbasis.  
 
WAT JE GAAT DOEN 

 Je haalt samen met de vaste chauffeur herbruikbare tweedehands goederen en textiel op bij klanten 
en bezorgt goederen bij klanten thuis. 

 Samen met de chauffeur help je bij het leeghalen van de textielcontainers in de gemeente Venray. 

 Jullie brengen de opgehaalde goederen naar het magazijn van het filiaal en de textielsorteercentrale 
in Venray. 

 Het is leuk en afwisselend werk met klantcontacten, geen dag is hetzelfde! 
 
WIE WIJ ZOEKEN 

 Je bent per direct beschikbaar voor minimaal 1 dag per week en voor minimaal 1 maand in de periode 
van mei tot en met september. 

 De Nederlandse taal beheers je goed. 

 Verder ben je representatief, klantvriendelijk, flexibel en kun je goed samenwerken. 

 Je bent fysiek fit. 

 Je werkdagen zijn in overleg van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. 
 

WAT WIJ BIEDEN 

 Een veilige werkomgeving: in de cabine van de vrachtwagen is een scheidingswand aangebracht en wij 
houden voldoende afstand tot klanten en tot elkaar. 

 Flexibiliteit: je kunt zelf je werkdagen doorgeven. 

 Een leuke werksfeer. 

 Tijdelijk contract op oproepbasis. 

 Uitbetaling opgebouwde vakantie uren en opbouw vakantietoeslag. 

 20% personeelskorting bij de aankoop van een artikel uit een van onze winkels. 
 
INTERESE 
Heb je interesse? Mail je motivatie met cv en foto naar personeelszaken@2switch.nl. Neem bij vragen contact 
op met Bart Woesthuis (manager Services) per e-mail via b.woesthuis@2switch.nl. 
 
OVER 2SWITCH 
Stichting 2Switch is een maatschappelijke onderneming die waarde wil toevoegen aan mens en milieu. Wij 
hebben 11 kringloopfilialen in Gelderland, Overijssel en Noord-Limburg. Kijk voor meer informatie over 
2Switch op www.2switch.nl en op onze Facebook pagina en Instagram. 
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