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Vacature Logistiek Coördinator (duo baan) 

 
De voedselbank Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie waarbij 120 vrijwilligers actief zijn 

betrokken. Een uitgangspunt van de voedselbanken in Nederland is dat er geen betaalde krachten 

in dienst zijn. De voedselbank Eindhoven verzorgt wekelijks de levering van ruim 600 

levensmiddelen- pakketten voor gezinnen die op de een of andere manier onder het 

bestaansminimum zijn gekomen.  

Naast de leveringen voor de eigen cliënten verleent de voedselbank Eindhoven ook 

ondersteuning aan de voedselbanken rondom Eindhoven in Oost-Brabant.  

 

Binnen Voedselbank Eindhoven is de volgende vacature vacant: 

 

Logistiek Coördinator (duo baan) 

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger, die het als een uitdaging ziet om aan de 

hieronder genoemde taken invulling te geven. Je doet dit in een zeer dynamische omgeving, 

samen met je collega. 

 

Wat ga je doen: 

Binnen de Voedselbank Eindhoven is de tak Logistiek verantwoordelijk voor het binnenhalen 

van producten die door diverse producenten en leveranciers worden aangeboden. 

Je bent (mede)verantwoordelijk voor de inzet van het wagenpark en de daarbij behorende 

chauffeurs en bijrijders om op de dagelijkse ritten in te zetten. Je stuurt de groep van chauffeurs 

en bijrijders aan en lost knelpunten in de vervoersbewegingen op. 

Elke werkdag worden de producten opgehaald, of weggebracht. Regelmatig worden er ook 

producten aangeboden door leveranciers, producenten en/of particulieren, welke in de dagelijkse 

routes moeten worden ingepland. 

De binnenkomende producten moeten worden ingeboekt in een voorraadbeheerssysteem. 

Daarnaast worden ook wekelijks voedselpakketten samengesteld voor de cliënten van de 

voedselbank. De inhoud van deze pakketten is elke week wisselend en dit moet vervolgens 

verwerkt te worden in het voorraadsysteem. 

De Voedselbank Eindhoven fungeert tevens als centraal punt voor de voedselbanken in de 

directe omgeving van Eindhoven. Ale inkomende en uitgaande producten dienen te worden 

geregistreerd in het voorraadsysteem. 

 

Functie eisen: 

 Je bent flexibel, houdt van organiseren en bent een doener 

 Je hebt enige ervaring met het Office programma 

 Je hebt geduld en een luisterend oor 

 Je bent niet bang om vernieuwingen te implementeren 

 Je kunt mensen enthousiasmeren en aansturen 

 Je vindt het fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen 

 Je hebt een MBO/HBO denk- en werkniveau 
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Tijdsinvestering: 

Je hebt 2 tot 3 dagen per week tijd (in overleg met je collega).  

Invulling van je werkdagen doe je samen met je collega, we zijn hierin flexibel maar streven 

ernaar om iedere werkdag iemand aanwezig te hebben. 

 

Al het werk voor Voedselbanken is onbetaald.  

 

Ben je geïnteresseerd? 

Ben je geïnteresseerd of wil je nadere informatie, dan kunt je de website van de voedselbank 

Eindhoven bekijken: http://www.voedselbankeindhoven.nl of contact opnemen met: 

 

Dick ten Dam,  

Coördinator Logistiek 

tel. 06 16176702  

vbedicktendam@gmail.com 

 

Voedselbank Eindhoven  

Bezoekadres:  

Kanaaldijk-Noord 15-D  

5613 DH Eindhoven  

www.voedselbankeindhoven.nl 
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