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 500 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:

Medewerker voedselverwerving/groenzaken
Doel van de functie:
Je draagt samen met collega’s zorg voor een adequate en voldoende verwerving van voedsel t.b.v. de
cliënten van de voedselbank. Je bent de spil in het opstarten en beheren van moes- en
stadslandbouwprojecten in Enschede en Haaksbergen. Dit doen we samen met partners zoals
zorgboerderijen, wijkraden en scholen.
Taken:
Je maakt afspraken met bestaande en nieuwe leveranciers over de levering van voedsel. Je
streeft daarbij naar het maken van afspraken over structurele levering
je bent aanspreekpunt en onderhoudt de contacten; je zorgt voor een open en duidelijke
communicatie, zodat betrokken partijen en in het bijzonder de vrijwilligers, goed op de
hoogte zijn van de werkzaamheden rondom de tuinen;
je zorgt voor een prettige werksfeer voor betrokken vrijwilligers, leerkrachten, kinderen,
ouders en andere partijen;
je assisteert bij publieksactiviteiten, waarbij je o.a. bezoekers en geïnteresseerden welkom
heet en informeert over de projecten;
je neemt deel aan relevant overleg over de diverse tuinprojecten;
je bouwt aan een eigen expertise team en rapporteert aan het bestuurslid
voedselverwerving.
Je bedenkt speciale acties en organiseert deze in samenwerking met het bestuurslid
Communicatie en PR en eventueel anderen.
Profiel
goede contactuele eigenschappen als inlevingsvermogen; op verschillende niveaus
kunnen schakelen; creatief in het bedenken van nieuwe projecten en initiatief nemen deze op te
starten.
Invulling
je bent minimaal 12 uur per week beschikbaar
al het werk bij de voedselbank is pro deo, onkosten komen voor vergoeding in aanmerking
De werkzaamheden kunnen deels vanuit huis worden gedaan
Interesse?
Stuur je CV samen met een korte motivatie naar vrijwilligers@voedselbankenschedehaaksbergen.nl
of neem voor vragen contact op met Wim Sprakel , bestuurslid voedselverwerving, tel. 06 20586039.

