EXTERNE VACATURE
STICHTING 2SWITCH IN ELST ZOEKT:
AMBITIEUZE MANAGER PERSONEEL EN ONTWIKKELING
(32 - 36 UUR PER WEEK)
Kringloop is hot! Stichting 2Switch is hét kringkoopbedrijf in het oosten van Nederland. Wij zijn
een maatschappelijke organisatie waar ruim 600 medewerkers met een diverse achtergrond
samen werk maken van product- en materiaalhergebruik. Wij exploiteren momenteel 11
kringloopwinkels en 2 textielsorteercentra. Daarnaast zijn uiteenlopende activiteiten gebundeld
binnen de afdeling Services. Wij gaan de komende jaren een verdere groei in omvang en
kwaliteit maken. Dit vraagt ook om een hernieuwd beleid op mensontwikkeling voor zowel onze
120 medewerkers in loondienst als onze trajectmedewerkers, vrijwilligers, etc. Ben jij degene
die deze toekomst samen met ons verder vorm en inhoud wil geven?
WAT JE GAAT DOEN
Als manager Personeel en Ontwikkeling adviseer en ondersteun je de directie, het management en
de leidinggevenden van alle locaties en activiteiten bij de uitvoering van het personeels- en
ontwikkelbeleid. Dit doe je zowel op operationeel en tactisch als op strategisch vlak. In deze
generalistische en afwisselende functie houd je je bezig met alle facetten van in-, door- en
uitstroom. Tot je taken en verantwoordelijkheden behoren onder andere: werving en selectie voor
de reguliere functies, contacten onderhouden met ketenpartners voor verwerving trajecten,
onderhouden en vernieuwen begeleidingsmethodiek trajectmedewerkers, adviseren op arbeidsjuridisch vlak, organiseren van opleidingen en zorgen voor een adequate personeelsadministratie.
Je faciliteert verder de rol van preventiemedewerker en de rol van casemanager in
verzuimsituaties. Je geeft leiding aan het team Personeel en Ontwikkeling dat bestaat uit 3
medewerkers en een externe casemanager. Je neemt deel aan het stafoverleg, voert regulier
overleg met de managers Retail, Textiel en Services, bezoekt regelmatig alle locaties en je
rapporteert aan de directeur. Een veelheid aan activiteiten en uitdagingen in een bijzondere en
leerzame omgeving.
WIE WIJ ZOEKEN
Iemand die mensen verder wil brengen en er bovenal echt zin in heeft om een echte uitdaging
gezamenlijk aan te gaan. Je beschikt over tenminste een HBO diploma en relevante werkervaring.
Je bent klant- en resultaatgericht en kunt goed zelfstandig en in teamverband werken. Je bent
arbeids-juridisch in voldoende mate onderlegd, hebt ervaring in verzuimbegeleiding en je bent
goed bekend met de moderne wervingsmethodes. Plannen, organiseren, enthousiasmeren,
communiceren en samenwerken zijn, naast een gezonde dosis relativeringsvermogen, de
kerncompetenties waarover je moet beschikken. Affiniteit met onze branche en doelgroep is van
belang (mensen in een leerwerk traject, mensen met een indicatie beschut werk, vrijwilligers,
stagiaires en taakstraffers) omdat de begeleidingsmethodiek vernieuwd en verder ontwikkeld
moet worden. Je bent gezien de mobiele functie in bezit van rijbewijs B en een auto.

WAT WIJ BIEDEN
Wij bieden een open en professionele werksfeer met ruimte voor ontwikkeling en initiatief. Je
krijgt veel vrijheid om tot een passende invulling te komen. De organisatiestructuur is plat en de
lijntjes zijn kort. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk contract met zicht op een vast contract.
Arbeidsvoorwaarden zijn op basis van het handboek arbeidsvoorwaarden BKN. Salaris is
afhankelijk van opleiding en werkervaring (max. € 3.951,02). Wij hebben een regeling voor
pensioen, reiskosten woon-werk en personeelskorting.
OVER 2SWITCH
Stichting 2Switch is een maatschappelijke onderneming die waarde wil toevoegen aan mens en
milieu. Wij willen bijdragen aan een betere, meer duurzame woon-, leef- en werkomgeving van
mensen. We zijn een erkend leer-werkbedrijf en actief op het gebied van mensontwikkeling,
hergebruik van goederen en groenonderhoud. Wij hebben 11 filialen in Gelderland, Overijssel,
Limburg. Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl en op onze Facebook pagina.
Wij beschikken over het Keurmerk Kringloopbedrijven, PSO 30+ certificaat en ANBI-status.
REAGEREN
Herken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! Mail je motivatie en cv naar
personeelszaken@2switch.nl. Je krijgt geen ontvangstbevestiging. Sollicitaties die niet volledig zijn
worden niet in behandeling genomen. Neem bij vragen contact op met Onno in ’t Veld (directeur)
via 06-15022915 of via o.intveld@2switch.nl.

