Vacature: Klusmedewerker (man / vrouw)
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.
Taken/werkzaamheden
Het uitvoeren van (kleine) onderhoudsklussen in/aan het pand van Voedselbank
Lelystad aan de Wigstraat, zoals:
• Het (doen) repareren c.q. vervangen van beschadigde schakelaars en
stopcontactdozen door nieuwe.
• Het vastzetten van losse elektriciteitskabels met een mantelbuis en beugels.
• Het aanbrengen van veiligheidsbeugels voor kwetsbare contactdozen en
schakelaars zodat ze niet kapot gelopen kunnen worden.
• Losse planken vastzetten.
Alle andere voorkomende werkzaamheden als gevolg van slijtage door intensief
gebruik van gebouw en materialen.
Verantwoordelijkheden
• Het inventariseren van verbeteringen aan onderhoud en inrichting van het
pand aan de Wigstraat.
• In overleg met het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor veiligheid
(Arbowet) vaststellen wat gerepareerd/vervangen moet worden. Wat we zelf
kunnen doen, doen we zelf. Voor grotere klussen schakelen we een
installateur in.
• Het volgens de veiligheidsnormen uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden.

Kunde en kennis
Veilig werken is de norm. Bouwkundige ervaring als ook kennis van en ervaring
met elektriciteitsaansluitingen is een voordeel. Losse onderdelen, gevelbeplating,
stellingen enz. moeten vastzitten zodat er geen ongelukken gebeuren. Het
bestuur is verantwoordelijk voor de Arbo-veiligheid, het zorgt voor de middelen en
stelt de klusmedewerkers in staat om veilig te kunnen werken.
Om als klusjesman/-vrouw zelf veilig te kunnen werken zijn de maandag en de
dinsdag tot 14.00 uur de beste tijden. Dan kunnen de installaties worden
uitgeschakeld zonder dat anderen er last van hebben.

Aanvullende info en contact
• Onze voedselbank is gecertificeerd volgens de normen in het Handboek
Voedselveiligheid van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken.
• 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,
06-20537290 of via info@voedselbanklelystad.nl

