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Vacature: Medewerker(s) samenstellen voedselpakketten  
 

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 kerntaak van de voedselbank is het ophalen van voedsel bij leveranciers voor opslag en 

verwerking in het distributiecentrum aan de Kanaaldijk-Noord 15d en het uitreiken van de 

levensmiddelenpakketten aan de cliënten op de uitdeelpunten in Eindhoven.  

Voedselbank Eindhoven levert ook ondersteuning aan de voedselbanken rondom Eindhoven. 
 

Wij delen op maandag t/m vrijdag voedselpakketten uit. Het samenstellen van deze 

pakketten gebeurt elke donderdagochtend tussen 09:30 uur en 12:30 en er is ruimte voor 

aanvulling van het team vrijwilligers dat het samenstellen van de pakketten verzorgt. Een 

team staat onder leiding van een coördinator en het samenstellen van de pakketten gebeurt 

op ons uitdeelpunt Centrum (Kanaaldijk-Noord 15d). 

 

Voor de bij deze activiteiten behorende werkzaamheden op de donderdag op ons 

uitdeelpunt aan de Kanaaldijk zijn wij op zoek naar: 

 

TWEE STERKE MANNEN DIE ZWARE KRATTEN KUNNEN TILLEN 

en kunnen helpen bij het samenstellen van de voedselpakketten 
 

De volgende taken/werkzaamheden horen bij deze functie: 

 Samenstellen van levensmiddelenpakketten voor cliënten van de voedselbank 

 Schoonmaken van de werkplek na het samenstellen van de pakketten 

 

 

Profiel: 

 Je gaat graag om met mensen en vindt het prettig om in een team te werken 

 Je wilt werken in een vrijwilligersorganisatie 

 

Tijdsinvestering: 

 Een ochtend in de week op donderdag, van ca. 09:30 uur tot ca. 12:30 uur 

 Al het werk voor Voedselbanken is onbetaald 

 

 

De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een coördinator.  

 

Ben je geïnteresseerd of wil je nadere informatie over deze functie, dan kun je contact 

opnemen met: 

 

Maria Smolders 

Coördinator Operatie 

E-mail: VB-Maria@live.nl 19 juli 2021 

 

Op deze vacature is ons privacyreglement voor sollicitanten van toepassing. 

mailto:VB-Maria@live.nl

