Magazijnbeheerder
Geplaatst op: 13 May 2020
Status: Open
Vacaturenummer: 598
De vrijwilligers vormen het hart van onze voedselbank. Met hun bijna onuitputtelijke enthousiasme zorgen zij
ervoor dat de allerarmsten wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen. Wij zoeken iemand die ons kan
helpen bij het beheren van ons magazijn.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Bij het beheren van het magazijn komen nogal wat taken kijken. Om je een beeld te geven van de
werkzaamheden hebben we hieronder de belangrijkste geplaatst:
Het helpen lossen van de vrachtwagen(s).
Het ordelijk opslaan in de (grote) koel-/diepvriescel en in het magazijn.
Het gereed zetten van de goederen voor verdere verwerking.
Voor deze werkzaamheden moet je kunnen werken met de pompwagens alsook met de elektrische stapelaar.

Werktijden
Maandag van 09.00 tot 12.00 uur. Woensdag, donderdag en vrijdag bij voorkeur van 09.30 tot 16.00 uur. Kun
je nu 2 van deze dagen, dan hopen wij natuurlijk ook dat jij jezelf gaat aanmelden.
Er zijn meestal ook andere vrijwilligers als assistentie aanwezig. Bij voldoende bezetting kunnen we
preciezere afspraken maken over de werktijden.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Voor het werken met de electrische stapelaar vragen wij geen certiﬁcaten. Je moet er wel een beetje gevoel
voor hebben. Wij zullen je helpen bij het leren werken met de pompwagen alsook met de electrische
stapelaar. Daarbij staat voor ons veiligheid voor jezelf én voor de collega's altijd bovenaan. Mocht je ervaring
hebben met deze apparaten dat geniet dat natuurlijk onze voorkeur.

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Enthousiaste collega's zullen jou wegwijs maken in alle zaken die je moet weten van onze voedselbank. Uit
ervaring weten wij dat hun enthousiasme aanstekelijk zal werkt, en dat mensen daarna graag onderdeel
blijven uitmaken van dit mooie team.

Extra informatie
Als voedselbank houden we ons aan de regels voor voedselveiligheid en hebben we zorg voor de Arboveiligheid van onze vrijwilligers.

LelystadDoet is een onderdeel van

Daarom vragen we:
Systematisch en volgens de normen van voedselveiligheid de opslag kunnen regelen.
Veilig kunnen omgaan met een elektrische stapelaar.
Meewerken aan temperatuur- en houdbaarheidsrgeistratie en (laten) afvoeren van niet uitgeefbare producten
(over THT datum)
Goede communicatieve en contactuele vaardigheden, kunnen inspelen op andere vrijwilligers en hun taken.

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

25

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

2

ANBI-status:

Ja

Vrijwilligersvergoeding: Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

