Vacature: huismeester / klusmedewerker
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 medewerkers met
een eigen taak en verantwoordelijkheid. De huismeester is een daarvan.
Taken/werkzaamheden
Het verrichten van hand- en spandiensten in en rondom het pand van de
voedselbank zoals:
• Onkruid wieden rondom het pand.
• Beschadigde stopcontacten en loshangende elektriciteitskabels(draden)
vervangen of repareren.
• Aanbrengen van veiligheidsbeugels voor kwetsbare contactdozen en
schakelaars zodat ze niet kapot gelopen kunnen worden.
• Onderhoud van koel/vries combinatie.
• Losse planken vastzetten.
• Bijhouden van het gereedschapshok.
• Aanvegen en opruimen.
• Aannemen en binnen zetten van leveringen.

Verantwoordelijkheden
Als huismeester/klusmedewerker inventariseer je samen met het bestuurslid
facilitaire zaken wat er verbeterd kan worden en waar vervanging nodig is.
Wat we zelf kunnen doen voer je uit. Voor grotere klussen schakelen we een
installateur in.
Kunde en kennis
• Zelfstandig kunnen werken in overleg met bestuurslid facilitair
• Handig zijn; met gereedschap om kunnen omgaan en vooral plezier hebben in
het werk.
• Beschikbaarheid voor minstens één dag per week
Aanvullende info en contact
• Veilig werken is de norm. Elektriciteitsaansluitingen moeten veilig zijn uitgevoerd.
Losse onderdelen, gevelbeplating, stellingen enz. moeten vastzitten zodat er
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geen ongelukken gebeuren. Hierover heb je als huismeester overleg met het
bestuurslid facilitaire zaken die de zorg heeft voor de veiligheid binnen het pand
aan de Wigstraat.
Om zelf veilig te kunnen werken zijn de maandag en de dinsdag tot 14.00 uur de
beste tijden. Dan kan de installatie uitgeschakeld worden zonder dat anderen er
last van hebben.
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. 0620537290 of via info@voedselbanklelystad.nl

