
Medewerker magazijn

Introductie
Voedselbank de Bilt is een organisatie die voedselhulp biedt aan mensen die in 
ernstige financiële problemen zijn geraakt, en die in een van de zes kernen van de 
gemeente de Bilt wonen, dus in Bilthoven, de Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk of Westbroek. Wij geven voedsel dat is gedoneerd en/of door ons 
gekocht dankzij financiële donaties. Sinds de zomer van 2022 werken we volgens de
winkelformule. Afnemers kunnen zelf hun voedsel kiezen uit de producten die we in 
voorraad hebben. De winkel is 4 middagen per week geopend. Doordat het aantal 
afnemers fors groeit, gaan we vanaf 1 december ook op de donderdag open. 

Taakomschrijving
Als magazijn medewerker ben je met een 10-tal andere magazijn medewerkers en 
twee coördinatoren magazijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in ons 
magazijn. Op werkdagen worden levensmiddelen bij de supermarkten opgehaald en 
naar het magazijn van de voedselbank gebracht. Tevens wordt voedsel opgehaald 
van het landelijk distributiecentrum in Arnhem en ontvangen we giften van 
particulieren en plaatselijke organisaties. Op basis van gemaakte afspraken worden 
levensmiddelen in de koelcel of in de vriescel opgeslagen. Je sorteer de 
levensmiddelen die bij kamer-temperatuur in het magazijn worden opgeslagen naar 
THT datum. Tevens vul je de schappen van de winkel. De afnemers ontvangen 
punten waarmee zij producten kunnen kiezen die zij nodig hebben. Een 
gastvrouw/gastheer loopt met de afnemer mee door de winkel om de weg te wijzen 
en te helpen met de keuze van producten en om het puntensysteem uit te leggen. 
Samen met je team bewaak je de voedselveiligheid en volgens rooster houd je het 
magazijn schoon en opgeruimd.

Wij vragen
Een sociale aanpakker die graag fysiek bezig is en in teamverband wil werken. Je 
kunt discreet met de situatie omtrent onze afnemers omgaan. Je kunt samenwerken 
en je bent flexibel.
Beschikbaarheid van minimaal 3 uur per week in de ochtend, met name op 
donderdag. In overleg kunnen ook andere dagdelen worden ingevuld.

Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden?
Zinvol werk, in een afwisselende functie met veel vrijheid in een sociale organisatie. 
Je hebt contact met allerlei verschillende mensen. Door jouw inzet draag je 
rechtstreeks bij aan het verbeteren van de situatie van circa 420 volwassenen en 
kinderen, die onze voedselhulp nodig hebben. Daarnaast proberen we de 
medewerkers te binden met collegialiteit en gezelligheid. Mede door jouw inzet 
vinden er extra donaties (zowel voedsel als geld) plaats, staan mensen positief 
tegenover de Voedselbank en is er waardering voor onze vrijwilligers. Een cursus 
voedselveiligheid maakt onderdeel uit van de inwerkperiode.



Voor de vrijwilligers hebben wij een vrijwilligersverzekering. Wij bieden een 
vrijwilligersovereenkomst aan en zorgen voor een introductieprogramma.

Heb je vragen, wil je je aanmelden of eerst overleggen?

Neem contact op met Roelof de Boer of Tino Bakker. Telefoon Voedselbank:             
030 – 751 4601. Of mail naar: contact@voedselbankdebilt.nl

tel:0307514601
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