
Stichting 2Switch zoekt voor uitbreiding een

Ambulant Filiaalleider
Een energieke, enthousiaste en sociale vliegende keep 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 een kringloopwinkel als 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.  Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2Switch.nl  en op onze Facebook pagina. 
 
Wat ga je doen?
Als ambulant filiaalleider heb je een afwisselende baan en ondersteun je onze verschillende filialen waar nodig om de 
continuïteit in de bedrijfsvoering te waarborgen, bijvoorbeeld bij vakantie en ziekte van collega s. Door de dynamiek van de 
kringloopwinkels ben je iedere dag ergens anders aan de slag. Je hebt de afstemming met de lokale leiding van het filiaal 
en verzorgt samen de planning van de taken van de medewerkers. Daarnaast werk je nieuwe medewerkers in en begeleid 
je medewerkers bij de uitvoering van hun taken en in hun ontwikkeling. Je voert zelf ook alle gangbare werkzaamheden in 
het filiaal: je verkoopt goederen, bedient de kassa, prijst artikelen en neemt goederen aan in het magazijn. Je benadert 
klanten actief en geeft informatie en (aankoop)advies. Je zorgt voor een representatieve inrichting en uitstraling van de 
winkel en zorgt voor voldoende voorraad van goederen in de winkel. 
 
Wat breng je mee?
Je krijgt energie van het werken op verschillende filialen en de diversiteit aan werkzaamheden.
Je springt met gemak in de rol die van je wordt gevraagd. 
Je bent goed in organiseren en in staat zelfstandig de juiste beslissingen te nemen.
Je beschikt over een pro actieve houding en hebt een flexibele instelling. 
Je bent als vanzelfsprekend een voorbeeld voor het team. 
Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring binnen de retail
Je beschikt over minimaal een MBO 4 werk- en denkniveau. 
Je hebt affiniteit met onze branche en doelgroep. 
Je bent 38 uur per week beschikbaar. 
Verder heb je rijbewijs B.
 
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 krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract met optie voor verlenging.  Salaris is afhankelijk 
van opleiding en werkervaring. Arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Handboek arbeidsvoorwaarden BKN. Er zijn 
regelingen voor pensioen en personeelskorting. In deze functie krijg je een bedrijfsauto tot je beschikking.
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Martine van der Meijde (HR Adviseur) 06- 389 929 63 of 
een mail sturen naar m.vandermeijde@2switch.nl
 
Wil je solliciteren?
Weet dat een assessment onderdeel van de sollicitatieprocedure kan zijn.
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je motivatie en CV naar sollicitatie@2switch.nl. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


