Stichting 2Switch is voor Dieren en Doesburg op zoek naar een

Eerste medewerker magazijn en
winkel 32/38 uur per week
Wat ga je doen?
Als Eerste medewerker magazijn en winkel zorg je er in de eerste plaats elke dag weer voor dat jouw medewerkers en
jijzelf een fijne en productieve werkdag hebben. Dat betekent dat er veel sprake is van coaching en ontwikkeling ‘on the
job’. Bovendien ben jij degene die ervoor zorgt dat iedereen in ons kringloopproces weet wat hij of zij moet doen. Dat geldt
vanaf het moment dat mensen spullen komen afleveren tot en met het moment dat een koper tevreden met zijn
kringloopaankoop de winkel uitloopt. Je bedenkt oplossingen voor allerhande mogelijke situaties, wat ook kan betekenen
dat je ‘hands on’ meewerkt in magazijn of winkel. Tot slot ben je altijd op zoek naar verbetermogelijkheden in onze
werkprocessen en -situaties.
Wat vragen we van jou?
Onze ‘harde’ functie-eisen zijn minimaal MBO- werk- en denkniveau, een vorkheftruckcertificaat of de bereidheid om deze
te halen en een geldige verklaring van goed gedrag. Onze ‘zachte’ functie-eisen vinden we misschien nog wel belangrijker:
je hebt in elke situatie oog voor de -blijvend waardevolle- mens. Of het nu iemand is die we arbeidsfit maken, een zinvolle
dagbesteding geven, een tussenstap naar betaald werk bieden, een vrijwilliger of een betaalde kracht. Je bent in staat om
in alle situaties geduldig, duidelijk en oprecht te zijn. En je bent zelfredzaam, in staat om allerhande problemen,
zelfstandig, op te lossen.
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! Daarnaast bieden we jou een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 7 maanden met zicht op een
vaste aanstelling bij goed functioneren. Je werkt in een tweewekelijks rooster tussen 09.00 en 18.00 uur, waarbij de winkels
zijn geopend van maandag tot en met zaterdag. Je salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring (min. 1,712,54 en
max. 2.304,75 bruto per maand bij een 38-urige werkweek). 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 Chantal Sironde (filiaalleider Dieren en Doesburg), 06 40
44 57 79, c.sironde@2switch.nl.
Wil je meer weten over 2switch, kijk dan op www.2switch.nl, onze Facebook- en Instagrampagina.
Wil je solliciteren?
Ben jij ervan overtuigd dat jij onze kringloopvondst bent, mail dan je sollicitatiebrief en CV voor donderdag 2 december naar
personeelszaken@2switch.nl. Je krijgt bericht na de sluitingsdatum. Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling
genomen.
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