Vacature: coördinator voorraad en uitgifte
Doel en missie van Voedselbank Lelystad
Voeding is een basisvoorziening, een voorwaarde om te kunnen leven. Ook in
Lelystad leven mensen onder de armoedegrens Daardoor zijn zij niet in staat zijn om
genoeg en gezond voedsel te kopen. Voedselbank Lelystad helpt mensen die
voedselhulp nodig hebben. Zij krijgen toegang tot de Voedselbank na een
intakegesprek bij Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) of
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).
De winkel
Voedselbank Lelystad heeft een winkelvoorziening, inclusief verse producten.
Klanten kunnen uit het beschikbare aanbod kiezen wat ze willen eten. Dit stimuleert
het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. De winkel is wekelijks ‘s middags
geopend op woensdag, donderdag en vrijdag.
De organisatie
Voedselbank Lelystad is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk,
aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. Onder
het bestuur van Voedselbank Lelystad functioneren verschillende coördinatoren met
een eigen taak en verantwoordelijkheid. De coördinator voorraad en uitgifte is daar
een van.
Taken/werkzaamheden
• Verwerkt gegevens over de aangevoerde producten in de voorraadlijsten:
aantallen – houdbaarheidsdatum, etc.
• Maakt aan de hand van het beschikbare voedselaanbod en de
huishoudsamenstelling van de Voedselbankklanten de zogenoemde P1-, P2- en
P3-uitgiftelijsten. Daarmee worden de schappen en vitrines in de winkel gevuld
en kunnen de voedselpakketten voor de thuisbezorging en voor de klanten van
Voedselbank Zeewolde waarmee Lelystad samenwerkt, gevuld worden.
• Zorgt dat de wekelijkse uitgiftelijsten met een eventuele toelichting/instructie tijdig
bij de daghoofden terechtkomen.
• Instrueert de daghoofden over de geplande uitgifte en informeert hen over
eventuele ruime/krappe voorraden.
Verantwoordelijkheden
• Bijhouden administratie ingekomen voedsel.
• Toezicht op het juist en zorgvuldig uitgeven van voedsel.
• Beslissen over (al dan niet) uitgeven van producten i.v.m. beschadigde
verpakking, uiterste houdbaarheids- gebruiksdatum e.d.
• Afstemming voorraad-/uitgiftebeleid met collega vrijwilligers
• Incidenteel klantcontact
Kunde en kennis
• Operationele kennis op gebied van voedselveiligheid, EHBO/ AED
• Is administratief en communicatief handig
• Is collegiale in de omgang met medewerkers
• Is circa 15 uur per week beschikbaar

Aanvullende info en contact
• De Voedselbank heeft een integriteitscode en een klachtenprocedure.
• Voedselbank Lelystad hanteert een vrijwilligersovereenkomst.
• Voor de vrijwilligers is er een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
• Meer informatie op www.voedselbanklelystad.nl
• Contact over deze functie bij de coördinator vrijwilligers, Jan Braber,
tel. 06-20537290 of via info@voedselbanklelystad.nl

