Vacature voor Coördinator op uitdeelpunt Centrum
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.
Naast de leveringen voor de eigen cliënten verleent de Voedselbank Eindhoven ook ondersteuning aan de
Voedselbanken rondom Eindhoven.
Op het uitdeelpunt geven 2 Coördinatoren leiding aan een team vrijwilligers, dat in de middag
levensmiddelenpakketten uitdeelt aan onze cliënten op het uitdeelpunt Centrum (Kanaaldijk-Noord 15d).
De Coördinator vervult de rol van eerste aanspreekpunt voor de cliënten, die op dit uitdeelpunt hun
voedselpakket ophalen.
Voor deze functie zijn wij voor de donderdag op zoek naar een:

Coördinator uitdeelpunt Centrum (m/v)
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.
Functieprofiel:
De functie is gericht op de uitvoering van distributiewerkzaamheden binnen de organisatie. De
organisatie strijdt tegen armoede en voedselverspilling. De organisatie draait alleen met vrijwilligers en
het werk binnen de organisatie is onbetaald. Vaardigheden zoals improviseren en stressbestendig zijn,
spelen een belangrijke rol binnen de functie-uitoefening.
De volgende taken / werkzaamheden horen bij deze functie:
 Aansturen en begeleiden van een team van ongeveer 10 vrijwilligers op uitdeelpunt Centrum
 Eerste aanspreekpunt zijn voor de cliënten, die hun voedselpakket ophalen op dit uitdeelpunt
 Regelmatig contact met de andere uitdeelpunt coördinatoren.
Functie eisen:
 Je hebt een MBO/HBO denk- en werkniveau
 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 kunt mensen enthousiasmeren en aansturen
 Je vindt het fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen
 Maatschappelijk betrokken is en vrijwilligerswerk wil doen
 Op donderdagmiddag van 12:00 uur tot 16:00 uur beschikbaar is.
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Ben je geïnteresseerd of wil je nadere informatie dan kun je de website van de Voedselbank Eindhoven
bekijken: http://www.voedselbankeindhoven.nl of contact opnemen met:
Maria Smolders
E-mail: vb-maria@live.nl
Telefoon: 06-17443182
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