
Stichting 2Switch zoekt een

Operationeel Manager Retail 38 uur p.w.
Een gedreven natuurlijke leider als jij kan overal werken. De vraag is, wil je overal werken? Of gaat je voorkeur uit naar echt 
een uitdagende baan bij een maatschappelijke onderneming, zoals 2Switch  die waarde toevoegt aan mens en milieu. Als 
innovatief bedrijf dragen wij bij aan een betere, meer duurzame woon-, leef- en werkomgeving van mensen. 
De focus van de dienstverlening binnen Retail ligt naast het stimuleren van de verkoop van herbruikbare producten op de 
begeleiding en ontwikkeling van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wil je meer weten over onze 
organisatie, kijk dan op www.2switch.nl, onze Facebook- en Instagrampagina. 
 
Wat ga je doen? 
De Operationeel Manager Retail begeleidt de filiaalleiders naar een optimale bedrijfsvoering en de realisatie van de 
financiële, personele, commerciële en maatschappelijke doelstellingen van onze organisatie. Je geeft direct leiding aan een 
team van circa 6 filiaalleiders en indirect aan alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de filialen. Je bent daarnaast 
verantwoordelijk voor ondermeer een veilige en plezierige werkomgeving. Je werkt nauw samen met de operationele 
managers van de afdelingen Services, Textiel en met je collega Operationeel Manager Retail die verantwoordelijk is voor de 
andere 6 filialen. Je legt daarbij verantwoording af over de prestaties van jouw locaties aan de Manager Retail. 
 
Wat vragen we van jou? 
Je hebt HBO werk- en denkniveau en hebt leidinggevende ervaring op tactisch/operationeel niveau;
Je hebt aantoonbare relevante (retail) werkervaring en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren;
Je bent resultaatgericht, steekt zelf je handen uit de mouwen, en weet doelen te realiseren;
Je bent in staat om met het aansturende team de doelgroep medewerkers te coachen, te begeleiden en in persoonlijke 
ontwikkeling te motiveren;
Je hebt ervaring met administratieve werkzaamheden, kennis van geautomatiseerde systemen en rapporteren over de 
doelen/resultaten aan het management;
Je bent beschikbaar voor 38 uur per week en je hebt rijbewijs B.
 
Wat bieden we jou?
Net zoals dat onze producten, bezoekers en medewerkers uniek zijn, is de informele werksfeer met veel ruimte voor 
initiatief en ontwikkeling dat ook! Daarnaast bieden we jou in eerste instantie een tijdelijk contract met zicht op een vaste 
aanstelling bij goed functioneren. We gaan regelmatig met elkaar in gesprek over hoe het gaat in jouw ontwikkeling, 
waarbij we met elkaar kijken naar ondersteuning op het gebied van training of opleiding. 
En bovenal: een waardegedreven baan waar jij het verschil kan maken!
Je 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.
 
Heb je vragen? 
Bel, app of stuur een berichtje aan Nancy van de Coolwijk (06-30433831) of Bart Woesthuis (06 36341028), zij beantwoorden 
je vragen over de functie. 
 
Wil je solliciteren? 
We zoeken natuurlijk de beste kandidaat. Ben jij dat? Vertel ons dan waarom je deze baan wil en waarom jij de beste 
kandidaat bent. Stuur ons uiterlijk 20 maart 2023 jouw motivatie en een recent CV naar sollicitatie@2switch.nl
Een assessment kan onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


