
S T I C H T I N G


	Subkop: Stichting 2Switch zoekt voor locatie Doesburg en Dieren:
	Kop: Medewerker winkel en magazijn (m/v) 38 uur per week 
	Body-tekst: Een flexibele, actieve, sociale en 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 mensen. Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl  en op onze Facebook pagina.   Wat ga je doen?Als medewerker winkel en magazijn neem je een belangrijke plaats in binnen het filiaal. Je zult afwisselend werkzaam zijn op locatie Doesburg en Dieren. De winkel werkzaamheden bestaan uit: het verkopen van herbruikbare goederen, bedienen van de kassa en sorteren en prijzen van artikelen. Je hebt oog voor de bezoekers en geeft informatie en (aankoop)advies. Je ondersteunt het leidinggevende team bij het zorgen voor een representatieve inrichting en uitstraling van de winkel en zorgt voor voldoende voorraad van goederen in de winkel. Daarnaast ondersteun je bij het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers en het openen en sluiten van de winkel. De magazijn werkzaamheden bestaan uit: het in ontvangst nemen van goederen van klanten en het verzorgen van de sortering van de binnenkomende goederen op verkoopbaarheid. Niet verkoopbare goederen voer je af naar de daarvoor bestemde containers. Ook zorg je voor de opslag van de verkoopbare goederen in het magazijn ten behoeve van het filiaal. Je verricht lichte onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden in het magazijn en aan het materieel.  Wie zoeken wij?Je hebt minimaal een MBO-2 diploma en minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan in een winkel of magazijn. Je beschikt over een pro- actieve, dienstverlenende en flexibele houding. Je bent graag actief bezig, houd van aanpakken en hebt oog voor jouw omgeving.Met je positieve instelling ben je een voorbeeld voor je collega’s.  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 verlening bij goed functioneren. Je bent inzetbaar 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 20% personeelskorting. Meer weten?Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Chantal Sironde (Filiaalleider Doesburg en Dieren), 06- 40445779 of c.sironde@2switch.nl. Voor meer info over 2switch, kijk op www.2switch.nl, onze Facebook- en Instagrampagina.  Wil je solliciteren?Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je motivatie en CV naar sollicitatie@2switch.nl.  


