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Functie
Functieniveau

Team coördinator Logistiek
HBO werk- en denkniveau

Omvang
Beloning

8 uur per week
Onbezoldigd

Beschrijving organisatie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.
De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
Hiervoor werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo
zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen
en het milieu minder wordt belast. Voedselbank Weert is actief in regio Weert, Nederweert,
Cranendonck en voorziet ca. 200 gezinnen wekelijks van een levensmiddelenpakket.
Plaats in de organisatie
De team coördinator is de verbinding tussen het bestuur en de vrijwilligers. De TC legt
verantwoording af aan het bestuur neemt (mogelijk) deel aan de bestuursvergaderingen.
Doel van de functie
Om de dagelijkse werkzaamheden van een (groeiend) team in goede banen te leiden. Het
team bestaat uit ongeveer 12 vrijwilligers.
Verantwoordelijkheden
• De TC is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en uitvoering van
werkzaamheden.
• Hij of zij is tevens contactpersoon naar de leveranciers en medeverantwoordelijk
voor de voedselverwerving.
• Verantwoordelijk voor facilitaire zaken.
Bevoegdheden
• De TC is bevoegd vrijwilligers aan te nemen of afscheid te nemen
• Verdeeld taken onder de medewerkers
• Medewerkers (in samenspraak) in te roosteren.
• Afspraken te maken met leveranciers.
• Regelen van facilitaire zaken (in overleg met bestuur)

Taken
• Aansturen van het team, afspraken over doelen en bedrijfsvoering maken en
voortgang bewaken. Is op donderdag (en mogelijk gedeeltelijk op vrijdag) aanwezig
op de werkvloer.
• Werkzaamheden en acties helpen plannen, op elkaar afstemmen en waar nodig
bijsturen, de communicatie in het team stroomlijnen.
• Contacten onderhouden met leveranciers.
• Uitvoering geven aan facilitaire zaken.

•

Uitvoering geven aan bestuursbesluiten

Functie criteria
HBO werk- en denkniveau; een gerichte opleiding is een pré.
Helicopterview vanuit ervaring in een managementrol.
Positief sturend met gevoel voor werken met vrijwilligers.
Uitstekende communicatieve vaardigheden, flexibel en pragmatisch.
Leidinggevende ervaring in een vrijwilligersorganisatie is een pré.
Heeft een goed netwerk in de regio.

