Voedselbank Enschede – Haaksbergen
De Voedselbank Enschede – Haaksbergen is een organisatie van ruim 100 vrijwilligers die kwalitatief
goede voedselproducten inzamelt en daarvan voedselpakketten samenstelt. Deze pakketten geven
wij wekelijks aan circa 450 huishoudens in Enschede en Haaksbergen die een dergelijk noodpakket
nodig hebben voor kortere of langere tijd. Wij krijgen het voedsel gratis en zijn ook wat onze
financiën betreft geheel afhankelijk van giften van bedrijven, particulieren, kerken, serviceclubs,
scholen en andere maatschappelijke organisaties.
Op dit moment heeft de Voedselbank Enschede – Haaksbergen een vacature voor:

Reserve coördinator – multi-inzetbaar
Korte omschrijving:

Wekelijks is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11 tot 12 uur
en van 16 tot 17 uur steeds een groep van ongeveer 8 vrijwilligers bezig met het afhandelen van
ingekomen voedsel (zoals ompakken, invriezen, opslaan, etikettering) en het vullen van
voedselkratten voor onze cliënten. De dagcoördinator heeft overzicht over de te verrichten
werkzaamheden, stuurt de vrijwilligers aan en werkt als ‘meewerkend voorman/-vrouw’ mee.
Maandelijks vindt een afstemmingsoverleg plaats met alle dagcoördinatoren en het bestuurslid
‘voedselhandling en uitgifte’.

Taken:






coördineren en aansturen van de vrijwilligers op de werkvloer;
(laten) afhandelen van ingekomen voedsel;
bewaken van de orde en netheid op de werkvloer;
zorgdragen voor naleving van de voorschriften van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA);
zorgdragen voor de vulling van de kratten.

Profiel:






leidinggevende kwaliteiten;
heldere en motiverende mondelinge communicatie;
logistiek inzicht;
doorpakker;
respectvolle houding naar vrijwilligers en cliënten.

Invulling:




je bent regelmatig beschikbaar op meerder dagen per week van 8.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast ben je maandelijks beschikbaar op een dinsdagochtend voor het
coördinatorenoverleg;
al het werk bij de voedselbank is pro deo;
onkosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Interesse?

Stuur je CV samen met een korte motivatie naar bestuur@voedselbankenenschedehaaksbergen.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Ton Koopman, bestuurslid voedselhandling en uitgifte, 062348 2244.

