Stichting 2Switch in Tiel is op zoek naar een:

Chauffeur logistiek met rijbewijs
B (24 uur per week)
Stichting 2Switch is op zoek naar een chauffeur logistiek met rijbewijs B. Ben jij goed in het transporteren van goederen?
En ben jij daarnaast ook klantgericht ingesteld? Dan heeft Stichting 2Switch een hele leuke vacature voor jou!
Wat ga je doen?
Je haalt goederen op en bezorgt ook goederen vanaf of naar het huisadres van particuliere klanten. Daarnaast rijd je af en
toe ook tussen de filialen onderling. Dit gebeurt op basis van aangeleverde routelijsten. De opgehaalde goederen zal je bij
een van onze magazijnen gaan afleveren. Een belangrijk onderdeel van deze functie is het begeleiden van
trajectmedewerkers die als bijrijder op de route meegaan. Samen met de bijrijder zal je herbruikbare goederen ophalen op
verschillende afvalbrengstations van de omliggende gemeenten. Je verzorgt dagelijks de benodigde registraties zoals
onder andere rit- en inventarislijsten. Tot slot verricht lichte onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan de wagen
en in en rondom de werklocatie te Tiel.
Wat vragen we van jou?
Onze ‘harde’ functie- eisen zijn dat je minimaal 2 jaar relevante werkervaring hebt, je beschikt over een rijbewijs B, je kunt
leidinggeven aan bijrijders en jouw fysieke gesteldheid is uitstekend. Daarnaast beheers je de Nederlandse taal goed, zowel
mondeling als schriftelijk. Onze ‘zachte’ functie- eisen zijn dat je affiniteit hebt met het inwerken van nieuwe medewerkers,
je representatief en klantgericht bent. Daarnaast kun je zorgvuldig en verantwoordelijk werken.
Voor jou is het geen probleem om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te verkrijgen.
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. De invulling van de uren zullen we samen met jou overleggen.
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 Hugo Kruijt (assistent filiaalleider in Tiel), 06 48 35 63 52,
h.kruijt@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 9 januari naar
personeelszaken@2switch.nl. Je krijgt bericht na de sluitingsdatum. Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling
genomen.
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