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Vacature Coördinator Voedselveiligheid 
 
De voedselbank verzorgt in de stad Eindhoven wekelijks de levering van ca. 600 
voedselpakketten aan gezinnen, die op de een of andere manier onder het 
bijstandsminimum zijn gekomen. De voedselbank Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie 
waarbij ca. 130 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 bestaande uitdeelpunten in de stad Eindhoven. 

 
Voor het centrale distributiecentrum aan de Kanaaldijk Noord 15d zijn wij op zoek naar een 

 
Coördinator Voedselveiligheid (m/v) 

 
De kwaliteit van het voedsel dat onze cliënten krijgen moet gewaarborgd worden en blijven. 
De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft voor de voedselbanken in 
Nederland richtlijnen, het Informatieblad 76, opgesteld waaraan wij moeten voldoen. Wij 
houden ons strikt aan deze richtlijnen en worden ook daarop gecontroleerd. Wij werken ook 
met het handboek voedselveiligheid. In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank 
moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig wordt 
gewerkt. Wij worden ook hierop jaarlijks gecontroleerd. Ook voor vrijwilligers geldt dat zij 
veilig en gezond werken. 

 
Taken: 
• Je zorgt voor interne voorlichting over voedselveiligheid en hygiëne 
• Je adviseert bij vraagstukken rondom voedselveiligheid 
• Je draagt zorg voor voldoende kennis van voedselveiligheid binnen Voedselbank 

Eindhoven en het actueel houden van de kennis 
• Je controleert producten op de band op THT en TGT en wel/niet gekoeld 
• Je controleert op THT en TGT steekproefsgewijs DKW (Droge Kruidenierswaren) 
• Je controleert producten koeling en vriezer op THT en TGT 
• Training Voedselveiligheid voor nieuwe medewerkers (uitdelen, antwoorden nakijken, 

certificaat maken, kopie certificaat in map en noteren wie wanneer certificaat heeft 
behaald) 

 

Profiel: 
• Je hebt minimaal een MBO/HBO werk- en denkniveau 
• Je hebt ervaring met veiligheid 
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
• Je bent beschikbaar voor een langere periode 
• Bekend bent met ISO 22000, IFS, BRC, HACCP 
• Bekend bent met ISO9001/ 14001, wetgeving, voedselveiligheid, voedingswarenkennis 
• Je bent maatschappelijk betrokken en wilt en kunt werken in een 

vrijwilligersorganisatie; 
• Je bent stressbestendig en nauwkeurig in je werk 
• Je bent een dagdeel per week beschikbaar, op donderdag; 

Al het werk voor Voedselbanken is onbetaald. 
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Bent u geïnteresseerd of wilt u nadere informatie, dan kunt u 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 
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Op deze vacature is ons privacyreglement voor sollicitanten van toepassing. 


