Heftruckchauffeur/Magazijnmeester
Vacat urenummer: 14546
Organisat ie: Voedselbanken Nederland, regio Arnhem e.o.
Jij zorgt ervoor dat ons distributiecentrum goed op orde is. Elke donderdag tussen 10.00-15.00
worden er goederen opgehaald vanuit de regio. Jij ontvangt die vrijwilligers. Je ontvangt
voedselleveringen van leveranciers en zorgt dat deze op overzichtelijke wijze worden geplaatst.

Werktijden
Door de week
Gehele dag
donderdag van 10.00 tot 15.00

Uitgebreide taakomschrijving
Wij zoeken een man/vrouw die het leuk vindt om een logist iek proces goed t e lat en verlopen. Jij bent de
spin in het Voedselbank web.
Jij bent hét aanspreekpunt voor de vrijwilligers in het dist ribut iecent rum. Je geniet ervan om met mensen
t e werken en t e zorgen voor een goede planning.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau.
Bij voorkeur heb je een heft ruckcert ificaat .
Licht e fysieke belast baarheid kan voorkomen.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Je werkt in een zeer gemot iveerd t eam van vrijwilligers.
Je draagt bij aan de doelst ellingen van de voedselbank "het helpen van de armen en het t egengaan van
voedselverspilling".

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen

Sector

Hulpverlening

Activiteit

Diversen

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

Geen

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

Gehele dag

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Onkostenvergoeding

nee

Doelstelling organisatie
Ons doel is om wekelijks voedsel(pakketten) beschikbaar te stellen aan mensen met een zeer laag inkomen. Dit voedsel
wordt (gratis) verkregen van bedrijven, omdat dit niet meer in het reguliere afzetkanaal verkocht kan worden. Hiermee wordt
verspilling voorkomen. Kortom, het helpen van mensen in noodsituaties. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Wijk
Presikhaaf

Vacaturenummer
14546

Contactgegevens
Voedselbanken Nederland, regio Arnhem e.o.
Bruningweg 7
6827 BM Arnhem
www.voedselbankarnhem.nl
(026) 351 53 17
vacat ures@voedselbankarnhem.nl

