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Betreft: Vacature Medewerker schoonmaak (m/v) 
 
De voedselbank verzorgt in de stad Eindhoven wekelijks de levering van ca. 600 voedsel-
pakketten aan gezinnen, die op de een of andere manier onder het bijstandsminimum zijn 
gekomen. Daarnaast verleent de voedselbank Eindhoven ook ondersteuning aan de 
voedselbanken rondom Eindhoven in Oost-Brabant. 
De voedselbank Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie waarbij 120 vrijwilligers actief zijn 
betrokken. Wij hebben geen betaalde krachten in dienst. 
De hoofdtaak van de voedselbank Eindhoven is het inzamelen van voedsel bij leveranciers, 
de opslag in het distributiecentrum aan de Kanaaldijk Noord 15d en de distributie van 
voedselpakketten op de 1 uitdeelpunt in de stad Eindhoven. 
 
Voor het schoonhouden van ons pand aan de Kanaaldijk 15C en 15D zijn wij op zoek naar   
 

Medewerkers Schoonmaak (m/v) 
 

Werkzaamheden: 
De volgende taken behoren onder andere tot deze functie: 

v Vegen en dweilen van de vloeren 
v Schoonmaken van het sanitair 
v Schoonmaken van meubilair 

 
Profiel: 
Wij zoeken op korte termijn iemand die:  

v Maatschappelijk betrokken is, en wil en kan werken in een vrijwilligersorganisatie; 
v Enige ervaring heeft met schoonmaakwerkzaamheden 

 
Tijdsinvestering: 

v 7 uur per week of 2 keer 3,5 uur per week  
v Al het werk voor Voedselbanken is onbetaald. 

 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd of wilt je nadere informatie, dan kunt je de website van de 
voedselbank Eindhoven bekijken: http://www.voedselbankeindhoven.nl of contact opnemen 
met: 
 
Maria Smolders 
coördinator operatie 
Tel. 06-17443182 
vb-maria@live.nl 
 
Voedselbank Eindhoven 
Bezoekadres: Kanaaldijk-Noord 15-D  
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