
Stichting 2Switch zoekt:

Medewerker winkel m/v
Filiaal Lochem - 32 uur per week
Heb jij passie voor duurzaamheid en vind je hergebruik belangrijk? Vind je het leuk om nieuwe medewerkers in te werken 
en te begeleiden? En beschik je over relevante winkel ervaring? Dan is 2Switch op zoek naar jou! In verband met interne 
doorstroming heeft 2Switch plek voor een medewerker winkel voor haar filiaal in Lochem. Word jij onze nieuwe collega? 
 
WAT JE GAAT DOEN
Als medewerker winkel neem je een belangrijke plaats in binnen de vestiging. Je ondersteunt de filiaalleider bij het 
inwerken en het begeleiden en ontwikkelen van (nieuwe) medewerkers. Uiteraard voer je ook alle gangbare 
werkzaamheden in de winkel uit: je verkoopt herbruikbare goederen, bedient de kassa, sorteert en prijst artikelen en je 
benadert klanten actief. Je ondersteunt de filiaalleider bij het openen en sluiten van de winkel, zorgen voor een 
representatieve inrichting en uitstraling van de winkel en voor voldoende voorraad van goederen in de winkel. Je neemt ook 
ingebrachte huisraad aan en sorteert en prijst dit in de winkel. Je vervangt de filiaalleider bij afwezigheid door vakantie of 
ziekte voor de dagelijkse aansturing van de werkzaamheden en medewerkers. In Lochem werken op dit moment 13 
medewerkers, gemiddeld 4 per dag. Doelstelling is om op termijn naar een groter filiaal te verhuizen, met de mogelijkheid 
tot het aannemen van goederen en een magazijn.
 
WIE WIJ ZOEKEN
Je hebt minimaal een MBO-3 diploma en hebt enige jaren relevante werkervaring in een retail-omgeving opgedaan. Het is 
belangrijk dat je affiniteit hebt met herbruikbare goederen en met het inwerken en begeleiden van vrijwilligers, mensen in 
een leer-werk traject, stagiaires en taakstraffers. Organiseren en verkopen is je passie. Je bent hier goed in. Je kunt 
zelfstandig werken, staat stevig in je schoenen en bent commercieel ingesteld. Verder kun je goed samenwerken en ben je 
representatief, klantvriendelijk en flexibel. Met je positieve instelling ben je een voorbeeld voor je collega s. 
 
WAT WIJ BIEDEN
Wij bieden een informele werksfeer met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk 
contract met zicht op een vast contract. De winkel is geopend van maandag tot en met zaterdag. Werkdagen en -tijden zijn 
in overleg vast te stellen, tussen 9.00 en 18.00 uur. Arbeidsvoorwaarden zijn op basis van het handboek arbeidsvoorwaarden 
BKN. Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring (min. € 1.684,80 en max.  1.895,11 bruto per maand bij 38 uur). 
Wij hebben een regeling voor pensioen en reiskosten woon-werk.
 
OVER 2SWITCH
Stichting 2Switch is een maatschappelijke onderneming die waarde wil toevoegen aan mens en milieu. Wij zijn een erkend 
leer-werkbedrijf en actief op het gebied van mensontwikkeling, hergebruik van goederen en groenonderhoud. We willen 
bijdragen aan een betere, meer duurzame woon-, leef- en werkomgeving van mensen. Wij hebben 11 filialen in Gelderland, 
Overijssel en Limburg. Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl en op onze Facebook pagina.
 
REAGEREN
Herken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! Mail je sollicitatiebrief en CV voor 26 februari a.s. 
naar personeelszaken@2switch.nl. Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl. Neem bij vragen contact op 


