
Stichting 2Switch zoekt voor haar filiaal in Tiel:

1e medewerker winkel (m/v) 
36-38 uur per week 
Een enthousiaste medewerker 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 mens
Wat ga je doen?
Op de filialen 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. Als 1e 
medewerker neem je een belangrijke plaats in binnen het filiaal. Op een coachende manier begeleidt je medewerkers bij 
de uitvoering van hun werkzaamheden en in hun ontwikkeling. Het voeren van begeleidingsgesprekken behoort tot je 
verantwoordelijkheden. Je geeft samen met de filiaalleider dagelijks leiding aan de aanname en sortering van binnen- 
komende herbruikbare goederen en de winkel. 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. Waar nodig voer 
je ook zelf de werkzaamheden uit in het magazijn/ winkel. Daarnaast vervang je de filiaalleider bij afwezigheid. 
 
Wat vragen we van jou?
Je krijgt energie van het begeleiden van medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en in hun ontwikkeling. 
Je hebt ervaring met het inwerken/ begeleiden van mensen in een leer-werk traject, taakstraffers en vrijwilligers.
Je beschikt over mbo-4 werk en denkniveau en relevante werkervaring in een winkel (magazijn) omgeving. 
Je bent in het bezit van een vorkheftruck-certificaat of bent bereid deze te halen.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
Je bent representatief, klantgericht en flexibel ingesteld. Je kunt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) verstrekken. 
 
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! Daarnaast bieden we jou een tijdelijke arbeidsovereenkomst met zicht op een vaste aanstelling bij 
goed functioneren en voortzetting van het project. Je werkt van maandag t/m zaterdag tussen 09.30 en 18.00 uur. Je salaris 
is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Handboek arbeidsvoorwaarden 
BKN. Er zijn regelingen voor pensioen, reiskosten woon-/werkverkeer en personeelskorting. 
 
Meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hugo Kruijt (06-48356352)- h.kruijt@2switch.nl. 
 
Wil je solliciteren?
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je motivatiebrief en CV voor 20 juni 2022 naar 
personeelszaken@2switch.nl. Je krijgt bericht na de sluitingsdatum. 
 


