
Stichting 2Switch in Arnhem is op zoek naar een: 

Vrijwilliger Chauffeur/Bijrijder
voor promotie actie
Een vriendelijke chauffeur als jij kan overal werken. De vraag is, wil je overal werken? Of gaat je voorkeur uit naar een 
functie 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? 
Je bent tijdens deze functie hét gezicht en aanspreekpunt van onze organisatie op de woensdagmiddag en 
donderdagochtend! Samen met onze samenwerkingspartner PreZero en de afvalcoaches van de gemeente Arnhem sta je 
op deze dagen in een van de wijken van Arnhem waar je inwoners te woord staat en helpt met de verwerking van kleine 
reststroomgoederen(bijvoorbeeld lampen, klein ijzer, hout, klein chemisch afval e.d.). 
Eenmaal ter plaatse zorgen jullie ervoor dat de promotiestand wordt opgebouwd zodat jullie zichtbaar zijn voor de 
inwoners, denkend aan een tent en andere promotiemiddelen. Vervolgens staan jullie enkele uurtjes gereed om vragen te 
beantwoorden die te maken hebben met afval scheiding en zorgen jullie voor een juiste uitsortering ter plaatse. 
Op woensdag werk je van 12.30 tot 16.30 uur en donderdag van 8.00 tot ongeveer 14.00 uur. Elke woensdag en donderdag 
sta je ook in een andere wijk.
 
Wat vragen we van jou? 
Je bent in het bezit van rijbewijs B;
Je bent klantgericht en representatief en wordt enthousiast om mensen te helpen;
Je spreekt goed Nederlands;
Je bent een van de genoemde dagen beschikbaar;
Ervaring als chauffeur is mooi meegenomen!
  
Wat bieden we jou?
Je bent een onderdeel van Stichting 2Switch en draagt bij aan het hergebruik van goederen en het creëren van een betere 
woon-, leef- en werkomgeving. Het werk is afwisselend en is hierdoor uitdagend. Je draagt een steentje bij aan een 
duurzame wereld door het hergebruik van goederen. Er is een leuke werksfeer en je krijgt een vrijwilligersvergoeding. Een 
leuk extraatje is dat je korting krijgt op de spullen in de kringloopwinkel.
 
Meer weten? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Cicile Berendsen (Leidinggevende logistiek) via 
06-10420982 of logistiek@2switch.nl.
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je aanmelding voor een kennismaking naar 
sollicitatie@2switch.nl.


