
Stichting 2Switch zoekt voor locatie Cirtex Tiel

Locatieleider Textiel 32-38 uur p.w.
Een gedreven locatieleider 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, wil je meer weten over Cirtex kijk dan op www.cirtex.nl. 
 
Wat ga je doen?
Als locatieleider in ons textielsorteercentrum Cirtex in Tiel geef je dagelijks leiding aan ongeveer 30 collega's waarbij op 
korte termijn het aantal collega's en de locatie zal gaan groeien. Je zorgt er voor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Als 
persoon ben je vindingrijk en lost uitdagingen ter plaatse op. Je bent een motivator voor je team als het moeilijk wordt. Je 
bent verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering waaronder het zorgen van een optimale scheiding van de 
textielstromen overeenkomstig uit onze interne richtlijnen. Proces optimalisatie en productiviteit verhogen zijn uitdagingen 
waar je energie van krijgt. Daarnaast zorg je voor een optimale personele bezetting en het behalen van de gewenste 
doelstellingen. Je stuurt de medewerkers op een zodanige wijze aan dat het bijdraagt aan de professionele en persoonlijke 
ontwikkeling van de medewerkers en je zorgt voor een goede samenwerking waarbij je ondersteuning krijgt van interne 
jobcoaches. Het verzorgen van de noodzakelijke periodieke rapportages en personele administratie behoort ook tot je 
takenpakket. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de milieu-, veiligheid- en kwaliteitsregels. 
 
Wie zoeken wij?
Je bent enthousiast over ons bedrijf en hebt affiniteit met onze branche en doelgroep. 
Je beschikt minimaal over een relevante opleiding op MBO + niveau. 
Je bent een resultaatgericht persoon die ervaring heeft met proces-optimalisatie en de productiviteit verhogen.
Je hebt als meewerkend locatieleider ervaring opgedaan binnen een productie matige omgeving.
Je bent leergierig en weet de nieuwste ontwikkelingen op textiel gebied snel eigen te maken.
Je beschikt over doorzettingsvermogen en flexibiliteit.
Daarnaast heb je oog voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. 
Als persoon ben je een aanjager, resultaatgericht, geduldig, zorgvuldig, netjes en respectvol. 
Je durft verantwoordelijkheid te nemen en je uit te spreken over onjuist gedrag. Daarnaast is het een vereiste dat je een 
geldige verklaring van goed gedrag kunt overleggen. 
 
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 werkt van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 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 Bart Woesthuis (Manager Services), 
06 36 34 10 28 of een mail sturen naar b.woesthuis@2switch.nl
 
Wil je solliciteren?
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je motivatie en CV naar sollicitaties@2switch.nl. 


