
 
 

De Voedselbank Almelo verzorgt wekelijks voor circa 250 gezinnen een pakket 
met levensmiddelen. Om dit elke week opnieuw te realiseren is het nodig dat 
bijna op alle dagen van de week vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor het 
verzamelen en sorteren van de boodschappen en het klaarzetten van de diverse 
pakketten. Daarnaast zijn er tal van werkzaamheden die er voor zorgen dat dit 
onder gezonde en veilige omstandigheden kan gebeuren . 
 
 
 
Wij vragen hulp voor de invulling van de volgende vacatures: 
  
Medewerkers voorraadbeheer 
- Voor het registreren, opslaan en afgifte van de lang houdbare producten. Op de 

woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Bij voorkeur bekend met MS 
Excel.  

 
Medewerkers uitgifte 
- Voor het aanvullen vanuit koelingen en vriezers tijdens de uitgifte. Elke vrijdag 

tussen 13.00 en 17.30 uur. 
 
Chauffeurs & Bijrijders 
- Voor dagelijkse ritten naar supermarkten vanaf 8.30 uur op maandag, 

woensdag en vrijdag ; ritten naar bakkers vanaf 6.15 uur op de dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag en op zaterdag tussen 15.00 en 18.00 uur. 
Daarnaast op afroep dagelijks incidentele ritten in de regio. 

 
Medewerkers moestuin  
- Diverse werkzaamheden op een biologische moestuin van ongeveer 1500 m2 

ten behoeve van de verse voorraad van de voedselbank Almelo; maandag, 
woensdag en vrijdag morgen van 09.00 en 12.00 uur. 

 
Medewerkers algemeen 
- Schoonmaken kratten, uitzoeken groente en fruit, bestikkeren diepvries 

producten en andere voorkomende werkzaamheden; maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag, elke middag tussen 13.00 en 16.00 uur.  

 
Coördinator huishouding 
- Voor aansturing van de vrijwilligers die dagelijks zorgen voor het schoonmaken 

van de verschillende ruimtes; maandag, dinsdag, woensdag, donderdag tussen 
10.00 en 16.00 uur. 

 
Coördinator Voedselveiligheid 
- Controleert de kwaliteit van aangeleverde, opgeslagen en uit te geven 

goederen aan de hand van de door de NVWA uitgegeven richtlijnen. Onderhoud 
contacten met toeleveranciers aangaande het hanteren van de met de 
Voedselbank overeengekomen en vastgelegde afspraken en NVWA richtlijnen.  

 
 
 
 



 

 
Coördinator Logistiek 
- Organiseert en coördineert het transport van goederen van toeleveranciers en 

het distributiecentrum Deventer naar de Voedselbank Almelo. Organiseert 
daarnaast de ontvangst en verwerking van voorraden bij de Voedselbank 
Almelo. Houdt toezicht op onderhoud en gebruik van het wagenpark en zorgt 
voor planning en aansturing van chauffeurs en bijrijders.  

 
Tijdsindeling 
- Bij de verschillende functies zijn dagen en tijden aangegeven waarop 

werkzaamheden doorgaans worden uitgevoerd. Zo zijn er bijna dagelijks 
activiteiten bij de Voedselbank. Elke hulp is welkom en u kunt met ons 
overleggen op welke momenten u beschikbaar wilt  zijn.  

 
 
Informatie en reacties: 
De Voedselbank Almelo nodigt belangstellenden uit voor een kennismaking.  
Voor meer informatie: Telefoon 06-41605996 of mail naar info@voedselbankalmelo.nl 
 

 


