
Stichting 2Switch zoekt voor locatie Venray

Werkbegeleider Magazijn/ Winkel (m/v)
Een gedreven werkbegeleider 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?
2Switch biedt werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze functie van Werkbegeleider ben je 
dagelijks verantwoordelijk voor de begeleiding en aansturing van je magazijn collega s. Je observeert en coacht je collega s 
in hun ontwikkeling. Je bent het eerste aanspreekpunt voor je collega s bij vragen. Je controleert de kwaliteit van de 
(magazijn) werkzaamheden. Daarnaast werk je mee aan de uitvoering van de productie binnen het magazijn. Je adviseert en 
overlegt met de (assistent) filiaalleider over de voortgang van het magazijnproces en over personele aangelegenheden. Je 
verricht administratieve handelingen ten behoeve van de productie binnen het magazijn.
 
Wie zoeken wij?
Je bent enthousiast over ons bedrijf en hebt affiniteit met onze branche en doelgroep. 
Je beschikt over minimaal een relevante afgeronde MBO opleiding. 
Je hebt aantoonbare ervaring in het begeleiden en instrueren van medewerkers in een magazijn/ winkel omgeving. 
Je hebt ervaring met verschillende doelgroepen en de daarbij horende multiproblematiek.  
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. 
Je bent beschikbaar voor 36- 38 uur per week.
 
Wat vragen we van jou?
Als persoon ben je energiek, resultaatgericht en steek je zelf graag de handen uit de mouwen.
Je bent sociaal en communicatief vaardig, geduldig, zorgvuldig en respectvol. 
Je durft verantwoordelijkheid te nemen en je uit te spreken. 
Je kunt een geldige verklaring van goed gedrag overleggen en bent in het bezit 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 met zicht op verlenging. Je werkt van maandag 
t/m zaterdag tussen 09.00 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. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marjo Teeuwen (Filiaalleider), tel 06-36326713 of een 
mail sturen naar m.teeuwen@2switch.nl.
 
Wil je solliciteren?
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je motivatie en CV naar personeelszaken@2switch.nl.  


