Stichting 2Switch zoekt voor locatie Elst

Assistent filiaalleider (m/v) 36-38 uur p.w.
Een enthousiaste assistent filiaalleider als jij kan overal werken. De vraag is, wil je overal werken? Of gaat je voorkeur uit
naar een baan bij een maatschappelijke onderneming, zoals de kringloop die waarde wil toevoegen aan mens en milieu.
Als innovatief bedrijf dragen wij bij aan een betere, meer duurzame woon-, leef- en werkomgeving van mensen.
Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2Switch.nl en op onze Facebook pagina.
Wat ga je doen?
Als assistent filiaalleider zorg je voor de continuïteit in de bedrijfsvoering. Je hebt de dagelijkse leiding over de winkel en
verzorgt hierbij de dagelijkse planning van de taken van de medewerkers. Je voert zelf ook alle gangbare werkzaamheden
in de winkel uit: je verkoopt goederen, bedient de kassa, prijst artikelen en neemt goederen aan in het magazijn. Je
benadert klanten actief en geeft informatie en (aankoop)advies. Je zorgt voor een representatieve inrichting en uitstraling
van de winkel en zorgt voor voldoende voorraad van goederen in de winkel. Daarnaast werk je nieuwe medewerkers in en
begeleid je medewerkers bij de uitvoering van hun taken en in hun ontwikkeling. Jij bent pas gelukkig als er zowel een
glimlach op het gezicht van je klant als op het gezicht van de medewerker staat.
Wat breng je mee?
Je krijgt energie van het begeleiden en in hun kracht zetten van mensen. Je bent goed in organiseren; bij ons is geen dag
hetzelfde. Je bent commercieel ingesteld, beschikt over een pro actieve houding en hebt een flexibele instelling. Als
vanzelfsprekend ben je een voorbeeld voor het team. Het is belangrijk dat je ervaring hebt met het begeleiden en coachen
van medewerkers. Je hebt aantoonbare relevante (retail) werkervaring en beschikt over minimaal een MBO 3 werk- en
denkniveau. Je hebt affiniteit met onze branche en doelgroep. Verder heb je rijbewijs B en de beschikking over een auto.
Wat bieden we jou?
Net zoals onze producten, bezoekers en medewerkers uniek zijn, is de informele werksfeer met veel ruimte voor initiatief
en ontwikkeling dat ook! Het betreft in aanvang een arbeidsovereenkomst voor 9 maanden, met de intentie om het
dienstverband te verlengen. We bieden je een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding en goede
secundaire voorwaarden zoals: reiskostenvergoeding, 20% personeelskorting , 24 vakantiedagen per jaar,
pensioenregeling. De arbeidsvoorwaarden komen voort uit het arbeidsvoorwaarden handboek van de BKN
(branchevereniging kringlooporganisaties). Je werkdagen zijn van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur.
Gezien de uitbreiding van openingstijden in de nabije toekomst ben je flexibel in het werken op de zondag.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Josine van Vessem (assistent filiaalleider)
06- 36484427 of een mail sturen naar j.vanvessem@2switch.nl.
Wil je solliciteren?
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je motivatie en CV voor 23 mei 2022 naar
personeelszaken@2switch.nl. Na de sluitingsdatum krijg je bericht.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. In verband met privacy van sollicitanten
verwijderen wij een cv en/ of motivatiebrief/ -mail maximaal 1 maand na afronding van de selectieprocedure.

