
 
 
 

Betreft: Vacature: chauffeur met groot of klein rijbewijs 
 

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.  

 
De hoofdtaak van deze functie is het ophalen van voedsel bij leveranciers voor opslag en verwerking 
in het distributiecentrum aan de Kanaaldijk-Noord en de distributie van voedsel en voedselpakketten 
naar andere voedselbanken en de eigen uitdeelpunten. 

 
Voor de bij deze activiteiten behorende chauffeurswerkzaamheden zijn wij op zoek naar 

 
Chauffeurs met groot of klein rijbewijs 

De volgende taken/werkzaamheden horen bij deze functie: 
v Chauffeursactiviteiten op  

• de DAF LF 45 met een GVW van 16 ton 
• de Iveco-BE-Combi met een gezamenlijk GVW van 7 ton 
• de Fiat Ducato met een GVW van 3,5 ton 

v Alle voertuigen zijn voorzien van een laadklep en een koelinstallatie 
v Ophalen van levensmiddelen bij leveranciers in Eindhoven en omgeving 
v Regelmatig transporteren van voedsel van en naar het regionale distributiecentrum in Tilburg 

en voedselbanken in de omgeving van Eindhoven 
v Wekelijks vervoer van voedselpakketten naar 2 uitdeelpunten in Eindhoven-Woensel 

 
Wij zoeken op korte termijn iemand die: 

v Wil en kan werken in een vrijwilligersorganisatie 
v Ervaring heeft als chauffeur en in het bezit van: 

• Voor het besturen van de DAF rijbewijs C: > 3,5 ton en een bestuurderskaart tbv de tachograaf. 
Code 95 is wenselijk, niet noodzakelijk 

• Voor het besturen van de Iveco: rijbewijs BE:< 3,5 ton met aanhangwagen 
• Voor het besturen van de Fiat: rijbewijs B: < 3,5 ton  

v Eén of meer dagdelen per week beschikbaar is 
 

Het werken met een vorkheftruck/reachtruck kan tevens tot de werkzaamheden behoren. Daarom 
bestaat de voorkeur voor iemand die tevens over een certificaat hiervoor beschikt of     bereid is 
hiervoor (op kosten van de voedselbank) een opleiding te volgen. 

 
De voedselbank werkt met meerdere chauffeurs. Het merendeel van de ritten vindt plaats in 
gezelschap van een bijrijder. Het vervoer gebeurt grotendeels met pallets en voor een kleiner deel 
met rolcontainers. 

 

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 Februari 2022 

 
 

Op deze vacature is ons privacyreglement voor sollicitanten van toepassing. 
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