
Stichting 2Switch zoekt voor haar fietsenwerkplaats in Tiel:

Fietsenmaker 

Wat ga je doen?
Bij de fietsenwerkplaats van 2Switch in Tiel worden tweedehands fietsen opgeknapt. Deze fietsen worden onder andere via 
de gemeente Tiel en het ANWB Kinderfietsenplan beschikbaar gesteld aan kinderen uit gezinnen met geldzorgen.
Als fietsenmaker bij 2Switch zorg je er in de eerste plaats elke dag weer 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 . Naast het gereed 
maken van fietsen met zoveel mogelijk gebruikte onderdelen ben jij ook degene die ervoor zorgt dat alles goed verloopt en 
de binnen gebrachte fietsen op de juiste manier verwerkt worden.
 
Wat vragen we van jou?
Onze harde  functie-eisen zijn affiniteit met techniek een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Daarnaast sta je 
geregistreerd in het Doelgroepregister van het UWV (Wajong / Indicatie Banenafspraak / Praktijkroute / SW-indicatie). Onze 
zachte  functie-eisen vinden we misschien nog wel belangrijker: je hebt in elke situatie oog voor de -blijvend waardevolle- 

mens. Je bent in staat om in alle situaties geduldig, duidelijk en oprecht te zijn. 
 
 
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 van 7 maanden met zicht op een vaste 
aanstelling bij goed functioneren en voortzetting van het project. Je werkt van maandag t/m vrijdag 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 (Filiaalleider) per telefoon: 06-48356352 of 
per mail h.kruijt@2switch.nl. 
 
 
Wil je solliciteren?
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloop vondst bent, mail dan je sollicitatiebrief en CV naar sollicitatie@2switch.nl.  


