
Stichting 2Switch zoekt voor de afdeling Textiel in Tiel een

Eerste medewerker Textiel 
32/38 uur per week 
Een enthousiaste, actieve, sociale 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?
Als Eerste medewerker zorg je er in de eerste plaats voor dat jouw collega's en jijzelf een fijne en productieve werkdag 
hebben. Dat betekent dat er sprake is van coaching en ontwikkeling on the job . Bovendien ben jij degene die ervoor zorgt 
dat alles goed verloopt en de ingezamelde textielstromen worden verwerkt. Dat geldt vanaf het moment dat het textiel 
afgeleverd wordt tot en met het moment dat een lading met verkoopbaar textiel geprijsd naar de winkel gaat. Je bedenkt 
oplossingen voor allerhande mogelijke situaties, wat ook betekent dat je hands on  meewerkt in het magazijn/productie. Je 
vervangt daarnaast de locatieleider bij afwezigheid. Tot slot ben je altijd op zoek naar verbeter mogelijkheden in onze 
werkprocessen en -situaties. 
 
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 denk niveau en relevante werkervaring in een productie 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 zelfredzaam, oplossingsgericht, oprecht, geduldig 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, humorvolle werksfeer met veel ruimte 
voor initiatief en ontwikkeling dat ook! Je levert een bijdrage aan mens en milieu. Je werkt van maandag t/m vrijdag tussen 
08.00 en 16.30 uur maar bent niet van slag als het een keer wat later wordt. 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 Johnny Deckert (Operationeel Manager Textiel), 
06 86 89 22 79, j.deckert@2switch.nl. 
 
 Wil je solliciteren?
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je sollicitatiebrief en CV naar sollicitatie@2switch.nl.


