
VrijwilligersSteunpunt Delfzijl
Vacature nr. 11918

3 Chauffeurs/magazijnmedewerkers
Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Doelgroepen Volwassenen

Activiteiten Bezoekwerk, vervoer

Voorzieningen WA-verzekering, ongevallenverzekering, 
vrijwilligerscontract, onkostenvergoeding, 
reiskosten

Periode Voor onbepaalde tijd

Aanvangsdatum In overleg

Uren per week Minimaal 4 uur

Geschikt als vakantiewerk? Nee

Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee

Thuis werken mogelijk? Nee

Werktijden zelf in te delen? Nee

Locatie Voedselbank Appingedam-Delfzijl 
Waddenweg 2 Delfzijl

Taken en werkzaamheden
De hoofdtaken zijn : het besturen van onze bedrijfsbus en voedselproducten ophalen bij onze leveranciers in de 
gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en het Regionaal Distributiecentrum in Groningen. Die producten 
vervoeren naar onze locatie aan de Waddenweg 2 in Delfzijl en vervolgens helpen met het uitladen en opruimen in 
ons magazijn.  Daarnaast kan worden gevraagd om in overleg andere voorkomende werkzaamheden uit te voeren.
De chauffeurs werken in een roulatieschema en soms op afroep. De indeling in het rooster vindt plaats in overleg 
met ons bestuurslid logistieke zaken op de woensdag, donderdag, vrijdag en op de zaterdagmiddag.
Vereiste opleiding: mbo 

Vaardigheden en kwaliteiten
In het bezit zijn van het rijbewijs B-E. Kunnen samenwerken in teamverband. Geen fysieke klachten, het tillen kan 
soms zwaar zijn.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?
Het tegengaan van voedselverspilling en het helpen van je medemens staat voorop. Dat zijn belangrijke drijfveren 
om je in te zetten voor onze organisatie. Het werken in een leuk team maakt het extra leuk.Er samen voor te zorgen 
dat wij onze cliënten elke  week een goed voedselpakket kunnen verstrekken geeft veel voldoening.

Aanvullende opmerkingen
Als je geïnteresseerd bent in deze functie, neem dan contact op met Henk Larkens. Hij kan alle informatie geven en 
is bereikbaar via telefoonnummer 06-30385210.
Op deze vacature reageren?Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie
Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl
Waddenweg 2
9933 KH Delfzijl
Website: www.voedselbankappingedamdelfzijl.nl

Contactpersoon voor deze vacature
Naam: Dhr. Piet Mollema
Telefoon: 06 8389 7365
Bereikbaarheid: Vrijdagmorgen 9.30 uur- 12.00 uur
E-mail: info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl


