
 
 
 

STICHTING 2SWITCH ZOEKT:  
VAKANTIEHULPEN WINKEL EN AANNAME 

VOOR HAAR KRINGLOOPFILIALEN 
OP OPROEPBASIS: MINIMAAL 3 DAGEN PER WEEK 

 
Heb jij tijd over in je schoolvakantie? 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 vakantiekrachten voor onze kringloopfilialen in:  
Tiel, Dieren, Doesburg, Elst, Lochem, Venray, Wierden en Zutphen.  
 
WAT JE GAAT DOEN 

 Je wordt (in overleg) ingezet op werkzaamheden in de winkel en het winkelmagazijn. 
 Voorkomende werkzaamheden zijn: bedienen van de kassa, sorteren en prijzen van goederen, de 

voorraad goederen in de winkel aanvullen en aannemen, sorteren, prijzen en demonteren van 
goederen in het winkelmagazijn. 

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

 Je bent in de periode van medio juni tot en met medio september beschikbaar voor minimaal 3 
weken. 

 Je bent in deze periode minimaal 3 dagen per week beschikbaar (dus minimaal 3 x 8 uur per week). 
 Je bent minimaal 16 jaar, in verband met kassawerk. 
 De Nederlandse taal beheers je goed. 
 Verder ben je representatief, klantvriendelijk, flexibel en je kunt goed samenwerken. 
 Je bent fysiek fit. 
 Je werkdagen zijn in overleg van maandag t/m zaterdag tussen 9.30 en 18.00 uur, waarbij je in ieder 

geval op zaterdagen werkt. 
 

WAT WIJ BIEDEN 
 Een veilige werkomgeving. 
 Flexibiliteit: je kunt zelf je werkdagen doorgeven. 
 Een leuke werksfeer. 
 Tijdelijk contract op oproepbasis. 
 Directe uitbetaling opgebouwde verlofuren 
  Uitbetaling vakantietoeslag aan het eind van je contract. 
 20% personeelskorting op aankopen uit onze winkels. 

 
INTERESSE 
Heb je interesse of vragen? Kom langs in de winkel of stuur een bericht, met vermelding van het filiaal waar je 
interesse naar uit gaat en je telefoonnummer, naar personeelszaken@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 en onze filialen op www.2switch.nl en op onze Facebook pagina en Instagram. 
 


