
Stichting 2Switch zoekt voor locatie Arnhem

Operationeel Manager Textiel (m/v)
Een gedreven operationeel manager 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?
De operationeel Manager is verantwoordelijk voor een optimaal verloop van de externe en interne dienstverlening van de 
afdeling Textiel- locaties Arnhem, Tiel en Oostrum. De operationeel Manager stuurt de locatieleiders aan waarbij de focus 
ligt op procesoptimalisatie en het verhogen van de productiviteit.
Je bent een motivator voor je team en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Als persoon ben je vindingrijk en 
uitdagingen los je ter plaatse op. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering waaronder 
het zorgen voor een optimale scheiding van de textielstromen overeenkomstig onze interne richtlijnen. Daarnaast zorg je 
voor een optimale personele bezetting en het behalen van de gewenste doelstellingen. Je stuurt de medewerkers op een 
zodanige wijze aan dat het bijdraagt aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en je zorgt voor 
een goede samenwerking. Je zoekt proactief naar ontwikkelingen en kansen binnen de Textiel branche.
Daarnaast zoek je continue de samenwerking op met interne en externe klanten met als doel het concreet maken en 
borgen van de afspraken. Het verzorgen van de noodzakelijke periodieke rapportages en personele administratie behoort 
ook tot het takenpakket. Deze info rapporteer je aan je direct leidinggevende. Tot slot ben je verantwoordelijk voor het 
naleven van de milieu-, veiligheid- en kwaliteitsregels. 
 
 
Wie zoeken wij?
Je bent enthousiast over ons bedrijf en hebt affiniteit met onze branche en doelgroep. 
Je beschikt over een HBO werk en denkniveau. 
Je bent een energiek en resultaatgericht persoon die zelf graag de handen uit de mouwen steekt.
Je hebt ervaring met proces-optimalisatie en het verhogen van de productiviteit.
Je hebt operationele ervaring opgedaan als manager binnen een productiematige omgeving.
Je bent leergierig en je maakt je de nieuwste ontwikkelingen op textiel gebied snel eigen.
Daarnaast heb je oog voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers. 
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. 
Je bent beschikbaar voor 38 uur per week.
 
Wat vragen we van jou?
Als persoon ben je een aanjager, resultaatgericht, geduldig, zorgvuldig en respectvol. 
Je durft verantwoordelijkheid te nemen en je uit te spreken. Daarnaast is het een vereiste dat je een geldige verklaring van 
goed gedrag kunt overleggen en in het bezit bent van een geldig rijbewijs B. 
 
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! We bieden jou een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 12 maanden met zicht op een vaste 
aanstelling bij goed functioneren. Je werkt van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 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. 
 


