
 

 

 

Stichting 2Switch zoekt een 

Lid Raad van Toezicht 
  

2Switch heeft een kloppend hart voor mooie spullen die een nieuw leven krijgen. Door hergebruik bijdragen  

aan een duurzame maatschappij. En dat niet alleen. Ons hart klopt vooral voor mensen en wij bieden 

werkplekken voor vrijwilligers, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld een langere afstand tot de arbeids-

markt. 2Switch doet dit o.a. door mensen die ondersteuning kunnen gebruiken laagdrempelig, zinvol werk  

te bieden. Daarom krijgt iedereen een kans om aan de slag te gaan bij 2Switch. Samen gaan we voor een  

fijne werkomgeving. Samen delen we onze kennis, spullen en diensten.  

Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht van 2Switch zoekt een nieuw lid in verband met het aflopen van de zittingstermijn  

van een van de huidige leden. De voorkeur gaat uit naar een lid met ruime kennis van en ervaring in de  

retail, E-Commerce en/of kringloopbranche. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 bestuursleden en  

vergadert 6 – 8 keer per jaar.  

Profiel kandidaat  

 Passie voor kringloop, retail en mensontwikkeling.  

 Sparringpartner, teamspeler en stimulans voor de overige leden van de raad van Toezicht en de 

directeur.  

 Maatschappelijk betrokken in de regio Oost Nederland; beschikt over een relevant netwerk.   

 Onafhankelijk, open houding, onderzoekend, in een juist evenwicht tussen betrokkenheid en 

bestuurlijke afstand. In staat strategische, bestuurlijke en inhoudelijke voorstellen van de organisatie  

te beoordelen op inhoud, proces en impact.  

 Voldoende tijd en energie om de rol goed in te vullen en daadwerkelijk verbinding met onze 11 

vestigingen te houden.  

Wij bieden:  

 Een interessante, maatschappelijk relevante toezichthoudende functie bij een organisatie die volop  

in beweging is en bruist van de ambitie.  

 Een enthousiaste dynamische RvT als onderdeel van een mooi gezond bedrijf een bescheiden 

vacatiegeld.  

 Benoeming voor de duur van maximaal 4 jaar met mogelijkheid voor herbenoeming.  

Interesse en/of meer informatie?  

U kunt bellen met voorzitter Margreet van Gastel 06-52375236  
Sollicitatie kunt u voor 1 december 2020 sturen naar:  
Raad van Toezicht 2Switch 
Margreet van Gastel  
P/a Nieuwe Aamsestraat 42 6662NJ Elst 
Of via e-mail naar Info@greenbridgesadvies.nl 
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