
Chauffeur M/V 
  
Om de goederen op te halen en te helpen bij in- en uitladen zoeken we met name voor de 
vrijdagochtend ( van ca. 08.00 tot 13.00 uur) een vitale, enthousiaste chauffeur die van 
aanpakken weet. Wekelijks worden de goederen opgehaald in Hoogeveen maar ook 
daarbuiten. 
 Functie-eisen: 

 Rijervaring met een bestelbus. 
 Ervaring met goederenvervoer is een pre (geen noodzaak) 
 De goederen moeten - waar nodig - worden ingepakt in kratten om een veilig en 

hygiënisch vervoer  te garanderen. 
 Flexibele werkinstelling. 
 Goede communicatieve vaardigheid. 
 Collegialiteit en positieve uitstraling. 
 Werktijden één of meerdere dagen per week/14 dagen. 

 
Wat verwachten we van vrijwilligers? 
Het werken bij de Voedselbank vereist het tonen van respect voor onze klanten. Dit blijkt uit 
de algemene houding bij de omgang met klanten, maar ook uit hoe er over hen wordt 
gesproken. In het samenwerken met andere vrijwilligers is wederzijds respect het 
uitgangspunt.  
 
Beschikbaarheid 
Het werken als vrijwilliger is uiteraard niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger betekent 
dat je voor een langere periode beschikbaar bent. Werktijden zijn altijd in overleg. 
Informatie over de functie:  06 54 99 61 05  hoogeveen@voedselbankzuidwestdrenthe.nl 
___________________________________________________________________________ 
 

Medewerker (ster) Hygiëne/Schoonmaak  
 
Functieomschrijving 
Op maandagochtend wordt de schoonmaak van de uitdeelruimte, de koel- en vriescellen, de 
toiletten, keuken en kantoren volgens een vast schema uitgevoerd. 
Je maakt deel uit van een groep van 3 personen in een 2 wekelijks rooster.  
• Sociale aanpakker. 
• Kan discreet met de situatie omgaan. 
• Communicatieve en empathische kwaliteiten. 
• De functie omvat circa 2,5 uur op maandagenmorgen van 09 tot 11.00 uur. 
 
Wat verwachten we van vrijwilligers?  
Het werken bij de Voedselbank vereist het tonen van respect voor onze klanten. Dit blijkt uit 
de algemene houding bij de omgang met klanten, maar ook uit hoe er over hen wordt 
gesproken. In het samenwerken met andere vrijwilligers is wederzijds respect het 
uitgangspunt.  
 
Beschikbaarheid 
Het werken als vrijwilliger is uiteraard niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger betekent 
dat je voor een langere periode beschikbaar bent. Werktijden zijn altijd in overleg. 
Informatie over de functie:  06 54 99 61 05   hoogeveen@voedselbankzuidwestdrenthe.nl 
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PR- functionaris 
 
Functieomschrijving 
 • Je benadert sponsors voor fondswerving (advertenties voor op de bus). 
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor sponsors die een actie of inzameling willen  
   organiseren of  iets willen schenken aan Voedselbank Hoogeveen. 
• Je adviseert sponsors ten aanzien van producten waar het meest behoefte aan is. 
• Je zorgt voor aan- en afvoer van kratten, spandoeken e.d. bij acties. 
• Je bepaalt het aantal uit te nodigen vrijwilligers die nodig zijn bij acties. 
• Je verzorgt presentaties voor de VB. 
• Je hebt er geen bezwaar tegen dat je zo nu en dan met een foto in de krant komt. 
• Je houdt het DB op de hoogte van het verloop van de activiteiten.  
• De functie omvat circa 4-6 uur per week. 
 
Wat verwachten we van vrijwilligers? 
Het werken bij de Voedselbank vereist het tonen van respect voor onze klanten. Dit blijkt uit 
de algemene houding bij de omgang met klanten, maar ook uit hoe er over hen wordt 
gesproken. In het samenwerken met andere vrijwilligers is wederzijds respect het 
uitgangspunt.  
 
Beschikbaarheid 
Het werken als vrijwilliger is uiteraard niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger betekent 
dat je voor een langere periode beschikbaar bent. Werktijden zijn altijd in overleg. 
Informatie over de functie:  06 54 99 61 05     hoogeveen@voedselbankzuidwestdrenthe.nl    
___________________________________________________________________________ 
 

Medewerker Verkeer 
 
Functieomschrijving 
• Hij/zij geeft aanwijzingen waar en hoe er geparkeerd kan worden rondom het uitdeelpunt. 
   Indien noodzakelijk wordt geholpen bij het dragen van boodschappentassen met de 
   levensmiddelen naar het vervoermiddel. 
• Je assisteert bij het uitruimen na de uitgifte van de loods.  
• Je bent een sociale aanpakker. 
• Je kunt discreet met situaties omgaan. 
• Je bezit communicatieve en empathische kwaliteiten. 
De functie omvat circa 2,5 uren op vrijdagmiddag. 
 
Wat verwachten we van vrijwilligers?  
Het werken bij de Voedselbank vereist het tonen van respect voor onze klanten. Dit blijkt uit 
de algemene houding bij de omgang met klanten, maar ook uit hoe er over hen wordt 
gesproken. In het samenwerken met andere vrijwilligers is wederzijds respect het 
uitgangspunt.  
 
Beschikbaarheid 
Het werken als vrijwilliger is uiteraard niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger betekent 
dat je voor een langere periode beschikbaar bent. Werktijden zijn altijd in overleg. 
Informatie over de functie:  06 54 99 61 05   hoogeveen@voedselbankzuidwestdrenthe.nl 
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