
 

 

Facility Manager/Medewerker logistiek | 1 dag per week te verdelen over meerdere dagen 
| minimaal 6 maanden 

Ter uitbreiding van ons team vrijwilligers zijn we op zoek naar een vrijwilliger met technisch 
inzicht die ons komt ondersteunen.  

Wat ga je doen: 

 Het managen van onderhoud aan het materieel (koelkast/vriezer/wagenpark); 

 Contactpersoon zijn voor facilitaire zaken (inkoop koffie, contact verhuurder etc.); 

 Het controleren van technische voorzieningen en regelen van oplossingen via externe 
partijen; 

 Het uitvoeren van diverse werkzaamheden en ondersteunen van de coördinator 
Voedselbank Capelle. 

 Wat breng je mee: 

 Je hebt ervaring met facilitaire ondersteuning en hebt enig technisch inzicht 
 Je bent klantvriendelijk en servicegericht 
 Je bent nauwkeurig en kunt zelfstandig je werkzaamheden uitvoeren 
 Je hebt minimaal een dag per week tijd gedurende een langere periode te verdelen 

over meerdere dagen 

Wanneer moet je werken? 

Dat stemmen we graag in overleg met je af. 

Wat bieden we je: 

 Leuke collega’s die allemaal op vrijwillige basis werken; 

 Koffie en thee in onze gezellige kantine/distributiecentrum; 

 Dankbare Capellenaren die mede dankzij jouw inzet gezond kunnen eten; 

 De mogelijkheid om (opnieuw) werkervaring op te doen in een leuke werkomgeving. 

Reageren kan als volgt:  

Aanmelden voor deze vacature kan via info@voedselbankcapelle.nl  

Vermeld voor en achternaam, adres, leeftijd en telefoonnummer en eventueel e mailadres. 
Geef kort aan waarom je denkt geschikt te zijn voor deze functie. Een eventueel CV wordt op 
prijs gesteld.  

Heb je vragen neem dan contact op met de secretaris van de VBC, Peter Meulendijk, mobiel 
06 547 514 62 of stuur een mail Peter@voedselbankcapelle.nl   
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We zien uw reactie graag uiterlijk voor 1 augustus tegemoet. Het bestuur zal in de maand 
augustus de sollicitaties beoordelen. U ontvangt daarvan bericht. Bij geschiktheid zal er een 
persoonlijke sollicitatie volgen met twee of meer bestuursleden.  

Over VBC 

De Voedselbank Capelle verzorgt elke week voedselpakketten voor 160 Capelse 
huishoudens. Er is een centraal Distributiecentrum gevestigd aan de Capelseweg 34-36 en er 
zijn 4 uitgiftepunten verspreid over Capelle. Verder “ontvangen” we dagelijks continu 
goederen die door veel bedrijven en organisaties om niet worden aangeleverd. Die goederen 
dienen we volgens wettelijke voorschriften op te slaan en uit te delen in de 
voedselpakketten. Er zijn in totaal 100 vrijwilligers één of meer dagen per week werkzaam: 
geen enkele medewerker ontvangt een betaling voor zijn/haar inzet. 

Kijk voor meer informatie op www.voedselbankcaplle.nl 

 

http://www.voedselbankcaplle.nl/

