Medewerker Uitgiftepunt
Vacat urenummer: 10917
Organisat ie: Voedselbanken Nederland, regio Arnhem e.o.
Wij zijn op zoek naar een gastheer/gastvrouw voor het uitdelen van voedselpakketten bij diverse
uitgif tepunten in Arnhem.

Werktijden
Door de week
Overdag
Wekelijks op vrijdagmiddag of volgens rooster.

Uitgebreide taakomschrijving
Het wekelijks uit delen, volgens vast gest elde richt lijnen, van voedselpakket t en aan afnemers op een
uit gift epunt van de Voedselbank Arnhem in Arnhem en omgeving. Deze uit gift epunt en zijn anoniem t er
bescherming van onze afnemers. Wekelijks, volgens roost er, aanwezig zijn op vrijdagmiddag ergens
t ussen 13.00 uur en 17.00 uur. U werkt volgens een vast gest elde werkwijze en ondert ekent een
vrijwilligersovereenkomst . U werkt onder leiding van een eerst verant woordelijke.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Kunnen samenwerken, discreet omgaan met onze klant en en bereid zijn t e werken volgens onze st rikt e
werkinst ruct ies. Het is gewenst dat je kunt t illen. In verband met een evenwicht ige opbouw van de t eams
gaat onze wens uit naar nieuwe mannelijke collega's.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Bet rokken zijn bij de medemens die een beperkt e best eding heeft .

Biedt de organisatie scholing aan?
Je wordt ingewerkt door je collega's

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen

Sector

Hulpverlening

Activiteit

Diversen

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

Geen

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

Overdag

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Ons doel is om wekelijks voedsel(pakketten) beschikbaar te stellen aan mensen met een zeer laag inkomen. Dit voedsel
wordt (gratis) verkregen van bedrijven, omdat dit niet meer in het reguliere afzetkanaal verkocht kan worden. Hiermee wordt
verspilling voorkomen. Kortom, het helpen van mensen in noodsituaties. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Wijk
Diverse wijken

Vacaturenummer
10917

Contactgegevens
Voedselbanken Nederland, regio Arnhem e.o.
Bruningweg 7
6827 BM Arnhem
www.voedselbankarnhem.nl
(026) 351 53 17
vacat ures@voedselbankarnhem.nl

