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Betreft: Vacature: Magazijnmedewerker 
 

De voedselbank Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie waarbij ca. 130 vrijwilligers actief 

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

betaalde krachten in dienst zijn. 

De voedselbank verzorgt wekelijks de levering van ca. 600 levensmiddelenpakketten aan 

gezinnen die op de een of andere manier onder het bestaansminimum zijn gekomen. Door 

de samenwerking met de gemeentelijke hulpverlening is er gelukkig sprake van een 

behoorlijke doorstroming in het cliëntenbestand: na gemiddeld 11 maanden staan de 

cliënten weer op eigen benen. 

 

De hoofdtaak van deze functie is het voorbereiden en klaarzetten van artikelen voor het 

samenstellen van pakketten. Voor de bij deze activiteiten behorende werkzaamheden zijn 

wij op zoek naar een: 

 

Magazijnmedewerker op woensdag 
 

De volgende taken/werkzaamheden horen bij deze functie: 

 

 Klaarzetten van artikelen voor de pakketverdeling; 

 Opslag in het magazijn van de aangevoerde pallets, rolcontainers en kratten voedsel; 

 Op orde houden van de magazijnruimte en registreren van houdbaarheidsdatum van 

de aangevoerde goederen. 

 

Wij zoeken op zeer korte termijn iemand die: 

 Wil en kan werken in een vrijwilligersorganisatie; 

 Het leuk vindt om gezamenlijk in een team een verantwoordelijke klus te klaren; 

 Inzicht heeft in logistieke processen; 

 Accuraat is, en goed kan samenwerken; 

 Eén of meer dagen per week beschikbaar is. 

 

Het werken met een vorkheftruck/reachtruck kan tevens tot de werkzaamheden behoren. Er 

bestaat daarom voorkeur voor iemand die in het bezit van een certificaat is. 

 

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met: 

 

Maria Smolders 

Coördinator Operatie 

tel. 06-17443182 

vb-maria@live.nl 27 april 2021 

 

 

 

Op deze vacature is ons privacyreglement voor sollicitanten van toepassing. 
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