
Stichting 2Switch in Arnhem is op zoek naar een: 

Vrijwilliger Chauffeur minimaal 
8 uur per week
Een vriendelijke chauffeur 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 chauffeur ben je met een collega op pad om meubels en andere goederen op te halen of te bezorgen bij de mensen 
thuis. Je bent een vriendelijk en verzorgd aanspreekpunt voor onze klanten, een goede stressbestendige chauffeur en 
fysiek in staat om laad- en loswerk van zware goederen te verrichten (met hulpmiddelen). Je bent klantgericht en neemt de 
tijd voor de klant indien dat nodig is. Je wil graag mensen helpen en dat straal je ook uit. Daarnaast rijd je ook de 
textielroutes in omgeving Arnhem. Dit gebeurt op basis van aangeleverde routelijsten. De opgehaalde goederen lever je af 
bij een van onze magazijnen. Samen met de bijrijder haal je herbruikbare goederen/textiel op bij verschillende locaties in de 
omliggende gemeenten. Je verzorgt de benodigde registraties, zoals rit- en inventarislijsten. Tot slot verricht je lichte 
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan de wagen.
 
Wat vragen we van jou? 
Je beschikt over goede sociale vaardigheden en spreekt goed Nederlands;
Je bent klantgericht en flexibel;
Je bent inzetbaar voor minimaal 8 uur per dag 1 keer per week (op maandag tot en met zaterdag);
Je bent in het bezit van rijbewijs B;
 
 
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 interesse naar sollicitatie@2switch.nl.
Hopelijk tot snel!


