
Stichting 2Switch zoekt voor locatie Arnhem 

Medewerkers ABS (24-28-32 uur per week)
Een klantvriendelijke 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 2Switch  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.  
Wil je meer weten over onze organisatie, kijk dan op www.2switch.nl, onze Facebook- en Instagrampagina.  
  
Wat ga je doen?  
2Switch heeft een inleverpunt op het afvalbrengstation (ABS) in Arnhem voor herbruikbare goederen met als doelstelling 
om goederen een tweede leven te geven. Daarmee helpen we het milieu en kunnen er andere mensen blij gemaakt worden 
met een mooi product! 
Als medewerker ABS sta je klanten te woord en neem je goederen in ontvangst. Je beoordeelt of de goederen herbruikbaar 
zijn. Indien dit het geval is, maak je de goederen schoon en klaar voor transport naar onze winkel, waar het product hopelijk 
snel weer een nieuwe eigenaar krijgt! Soms voer je kleine reparaties uit, zodat een product weer verkocht kan worden. 
Daarnaast zal je ook ingezet worden bij de aanname bij de winkel. Dit ook om nog meer kennis op te doen van verschillende 
producten. 
  
Wat vragen we van jou?  
Je hebt affiniteit met hergebruik van goederen/kringloop. 
Je hebt oog voor verkoopbare goederen. Of bent leergierig om dit snel eigen te maken. 
Je bent klantvriendelijk, durft mensen aan te spreken, kan goed communiceren naar klant en collega.  
Je staat stevig in je schoenen en weet van aanpakken.  
Je werkt gestructureerd en behoudt het overzicht. 
Je bent graag in de buitenlucht, ongeacht het seizoen.  
Je werkt prima zelfstandig maar ook graag in teamverband.  
Je bent lichamelijk in goede conditie, zodat het tillen van zware goederen geen belemmering vormt. 
Je bent handig en kan kleine reparaties uitvoeren. 
Daarnaast heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal 
  
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! Je werkdagen zijn maandag t/m zaterdag. 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 Michael Edenburg (Filiaalleider) via 06-12 95 69 37 of 
m.edenburg@2switch.nl.   
  
Wil je solliciteren?  
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je sollicitatiebrief en CV naar sollicitatie@2switch.nl.  


