
 
INTERNE EN EXTERNE VACATURE 

 

2SWITCH ZOEKT:  
ASSISTENT FILIAALLEIDER (32 - 36 UUR PER WEEK) 

STANDPLAATS ZUTPHEN 
 
Heb jij passie voor duurzaamheid, hergebruik en voor het begeleiden van mensen? Kun je goed organiseren,  
leidinggeven en medewerkers coachen en ontwikkelen? Dan is 2Switch op zoek naar jou! In verband met 
interne doorstroming hebben wij plek voor een assistent filiaalleider in ons filiaal in Zutphen. Word jij onze 
nieuwe collega?  
 
WAT JE GAAT DOEN 
Als assistent filiaalleider neem je een belangrijke plaats in binnen het filiaal. Je begeleidt medewerkers bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden en in hun ontwikkeling, door jouw coachende manier van aansturen en 
het voeren van begeleidingsgesprekken. Je zorgt ervoor dat de dagelijkse werkzaamheden goed worden 
uitgevoerd. Hierbij heb je oog voor een goede bevoorrading van het filiaal, een opgeruimde werkplek en 
veilig werken. Je geeft dagelijks leiding aan de winkelprocessen en aan de aanname en sortering van 
binnenkomende herbruikbare goederen, samen met de andere assistent filiaalleiders en filiaalleider. Geen 
dag is hetzelfde. Waar nodig voer je ook zelf de werkzaamheden uit in de winkel en het magazijn. Samen met 
de twee andere assistent filiaalleiders vervang je de filiaalleider bij afwezigheid. Op het filiaal werken in 
totaal 66 medewerkers, dagelijks circa 30. Je komt te werken in een jong en dynamisch team. 
Op het filiaal komen dagelijks herbruikbare goederen binnen. Ze worden aangenomen van klanten, 
gesorteerd op verkoopbaarheid, zo nodig gerepareerd, schoongemaakt en geprijsd om vervolgens te worden 
verkocht in de winkel. Recyclebare goederen worden gedemonteerd en gesorteerd in de daarvoor bestemde 
bakken of containers. Verkoopbare goederen worden in de winkel geplaatst of tijdelijk opgeslagen in het 
magazijn. 
 
WIE WIJ ZOEKEN 
Je hebt passie voor het begeleiden van medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en in hun 

ontwikkeling. Leidinggevende ervaring is een must. Je kunt situationeel leidinggeven, bent goed in 

organiseren, in hectische situaties weet je overzicht te houden en je weet van aanpakken.  Je beschikt over 

relevante werkervaring in een winkel-omgeving. Ervaring binnen onze branche is een pré, evenals relevante 

werkervaring met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen in een leer-werk traject, 

stagiaires, taakstraffers en vrijwilligers. Je hebt aantoonbare affiniteit met recycling. De Nederlandse taal 

beheers je goed. Verder ben je representatief, klantgericht en flexibel ingesteld. Je fysieke gesteldheid is 

uitstekend. Je hebt minimaal een mbo-3 diploma op zak en je kunt een verklaring van goed gedrag (VOG) 

verstrekken 

 
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, waarbij je werkdagen van maandag tot en met zaterdag 
zullen zijn. Werktijden zijn tussen 9.00 en 18.00 uur. Arbeidsvoorwaarden zijn op basis van het handboek 
arbeidsvoorwaarden BKN. Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring (min. € 1.712,54 en max.  
€ 2.304,75 bruto per maand bij 38 uur). Wij hebben een regeling voor pensioen, reiskosten woon-werk en 
personeelskorting. 
  



 
 
 
OVER 2SWITCH 
Stichting 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 kringloopfilialen in Gelderland, Overijssel en Noord-Limburg waar meer dan 
600 mensen aan het werk zijn. Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl en op onze 
Facebook pagina en Instagram. 
 
REAGEREN 
Herken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! Mail je sollicitatiebrief en CV voor  
23 april a.s. naar personeelszaken@2switch.nl. Je krijgt bericht na de sluitingsdatum. Sollicitaties die niet 
volledig zijn worden niet in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie over Stichting 2Switch op 
www.2switch.nl. Neem bij vragen contact op met Jaron Kossowksi (filiaalleider Zutphen) via 06-41820163. 

http://www.2switch.nl/
http://www.2switch.nl/

