
S T I C H T I N G


	Subkop: STICHTING 2SWITCH ZOEKT VOOR SECUNDA IN TIEL:
	Kop: ASSISTENT FILIAALLEIDER M/V36 - 38 UUR PER WEEK
	Body-tekst: Heb jij passie voor duurzaamheid, hergebruik en voor het begeleiden van mensen? Kun jij goed organiseren en medewerkers coachen en ontwikkelen? En daarnaast ook de verantwoordelijkheid op je nemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering? In verband met interne doorstroming van een collega zijn wij voor het Secunda filiaal in Tiel op zoek naar een 1e medewerker winkel!WAT JE GAAT DOENOp het filiaal komen dagelijks herbruikbare goederen binnen. Ze worden gesorteerd, zo nodig gerepareerd en schoongemaakt om vervolgens te worden verkocht in de winkel. Je komt te werken in een dynamisch team waar gevoel voor mens en milieu en creativiteit belangrijk zijn. Hierbij geef je dagelijks leiding aan circa 30 medewerkers met de meest uiteenlopende achtergronden. Geen enkele dag is hetzelfde is en je kunt iedere dag met jouw creativiteit aan de slag. Je werkt dagelijks samen met twee 1e medewerkers, een hoofd verwerking en een filiaalleider op de plekken waar je die dag nodig bent. Je bent het aanspreekpunt voor klanten, relaties en collega’s, hebt oog voor een opgeruimde werkplek en veilig werken en stuurt coachend en daadkrachtig aan. Problemen los je creatief op,  je stuurt de medewerkers op de winkelvloer aan en coacht hen in hun ontwikkeling. Waar nodig voer je zelf ook alle voorkomende werkzaamheden in de winkel en het magazijn uit. Ook vervang je de filiaalleider samen met het hoofd verwerking bij zijn afwezigheid. Op dit filiaal werken in totaal circa 100 medewerkers.WIE WIJ ZOEKENJe kunt situationeel leidinggeven, goed schakelen en je bent resultaatgericht en flexibel. Je bent goed in het coachen en ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je hebt affiniteit met herbruikbare goederen en textiel en kijk op bijzondere mensen en producten. Je kunt een winkel creatief vormgeven met de meest bijzondere producten en je kunt uit deze combinatie het maximale halen. Je hebt minimaal mbo-3 werk- en denkniveau en je beschikt over relevante werkervaring en goede communicatieve en computer vaardigheden.WAT WIJ BIEDENWij bieden een informele werksfeer met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract met zicht op een vast contract, waarbij je werkdagen van maandag tot en met zaterdag zullen zijn. Werktijden zijn tussen 8.30 en 17.00 uur. Arbeidsvoorwaarden zijn op basis van het handboek arbeidsvoorwaarden BKN. Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring (min. € 1.707,59 en max. € 2.298,09 bruto per maand bij 38 uur). Wij hebben een regeling voor pensioen en reiskosten woon-werk en een kortingsregeling voor personeel.OVER 2SWITCH EN SECUNDAStichting 2Switch is een maatschappelijke onderneming die waarde wil toevoegen aan mens en milieu. Wij willen 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. Wij hebben 11 filialen in Gelderland, Overijssel en Noord-Limburg. Filiaal Secunda Tiel valt onder Stichting Kringloop Rivierenland. Deze stichting werkt vanaf 01-01-2020 samen met 2Switch en per 01-01-2021 zullen deze stichtingen fuseren. Kijk voor meer informatie over 2Switch en Secunda op www.2switch.nl en op de Facebook pagina van 2Switch en Secunda. REAGERENHerken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! Mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 24 augustus a.s. naar personeelszaken@2switch.nl. Neem bij vragen contact op met Robert Vreeswijk (filiaalleider Secunda Tiel) via r.vreeswijk@2switch.nl.


