
 

Voedselbank Weert zoekt vrijwilligers 

 
In verband met de toenemende drukte is Voedselbank Weert op zoek naar 

vrijwilligers die helpen met het ontvangen, sorteren en uitgeven van 

levensmiddelen (algemeen medewerkers). 

 

Wat houden de werkzaamheden in? 

• Je neemt de producten in ontvangst die onze chauffeurs binnenbrengen. 
• Je controleert de producten op TGT/THT-datum en voorziet 

diepvriesproducten van stickers. 
• Je controleert de producten op versheid met de gedachte dat we alleen 

producten uitgeven die we zelf ook zouden eten. 
• Je maakt van grote verpakkingen kleinere om zodoende meer klanten 

iets te kunnen geven. 
• Groente en fruit dat in kratten aangeleverd wordt, verpak je in kleinere 

zakjes. 
• Je zorgt voor het netjes achterlaten van de werkruimte na de 

werkzaamheden. 

Wanneer? 

• Als algemeen medewerker is er werk op de donderdag (meestal tot ca 
14.00 uur) en vrijdag. 

• De voorkeur heeft de donderdag en de vrijdagmorgen. Als je op 
vrijdagmiddag werkt, geef je de levensmiddelen mee uit aan onze 
cliënten. 

Waar? 

• Onze hoofdlocatie is gevestigd aan de dr. Schaepmansstraat 17a in 
Weert. 



 

Ben jij de geschikte persoon? 

• Je bent een teamplayer en weet van aanpakken. 
• Het is fysiek soms wat zwaarder werk, daarom is het belangrijk dat je 

over een goede gezondheid beschikt. 
• Je beheerst de Nederlandse taal. 
• Je voelt je betrokken bij de doelgroep, je hebt een warme, vriendelijke en 

respectvolle houding ten aanzien van onze cliënten. Je bent ook niet 
bang om, als dit nodig is, cliënten aan te spreken. 

• Je hebt een geheimhoudingsplicht i.v.m. de privacy van de cliënten. 
• Je bent flexibel en bereid om je collega’s te helpen door desgewenst ook 

andere werkzaamheden mee uit te voeren. 

 

Wat bieden wij? 

• De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, niemand krijgt betaald. 
• Eenmaal per jaar houden we een gezellige vrijwilligersavond. 
• Je werkt in een betrokken team, met het hart op de juiste plaats, waarbij 

samenwerking en plezier belangrijk is. 
 

Meer informatie of belangstelling? 

Kijk op onze website www.voedselbankweert.nl voor meer informatie over de 
achtergronden van onze stichting. Heb je vragen over de vacature? Bel (06-219 
275 65) of mail (info@voedselbankweert.nl) ons gerust!   

Wij verwelkomen je graag! 
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