Inkoper voor het Voedselverwerving team
Wil jij ook een bijdrage leveren om onze klanten wekelijks te voorzien van een gezond
pakket aan voedsel? Meld je dan aan als Inkoper voor de Voedselbank Nijmegen.
Dit zijn wij
In een welvarend land als Nederland zijn er nog steeds mensen zo arm dat ze niet genoeg
voedsel kunnen kopen om voor hun gezin dagelijks een gezonde maaltijd te bereiden. De
Voedselbank Nijmegen - Overbetuwe verstrekt elke week aan zo’n 700 gezinnen, waarvan
700 kinderen, in Nijmegen, Elst en Zetten een pakket extra voedsel. Met zo’n 150
enthousiaste vrijwilligers helpen we mensen aan voedsel en gaan we voedselverspilling
tegen.
Nu is het zo dat we vaak moeten afwachten wat we aan voedsel krijgen en vaak is dat te weinig
om een gezond pakket samen te stellen. Terwijl juist veel van onze klanten in verhouding
goedkoop en ongezond eten. Daarom willen we heel graag onze klanten wekelijks meer gezond voedsel geven, zoals onder andere verse groenten, aardappelen en fruit.
Dit ga je doen
Je gaat onderzoeken en selecteren welke geschikte leveranciers in (verse) voedingsmiddelen
en aanverwante producten er zijn om de Voedselbank structureel te kunnen voorzien van
voldoende producten om gezonde pakketten te kunnen samenstellen.
Dit ben jij
Je bent enthousiast over de bijdrage die jij kunt leveren aan het werk van de Voedselbank.
Je hebt affiniteit/kent de markt in het vakgebied retail, food en agro, of ziet het zitten om
deze branche te leren kennen. Je bent een onderhandelaar die stevig in zijn schoenen staat,
proactief en vindingrijk is en in staat is om lucratieve afspraken te maken in het voordeel van
de Voedselbank. Onze middelen zijn immers beperkt. Bovendien beschik je over een goede
dosis humor en doorzettingsvermogen en vind je het leuk deel uit te maken van een
enthousiast team vrijwilligers. We denken aan ongeveer 4 tot 8 uur per week. Zelfstandig te
bepalen hoe je dit invult.
Meer informatie
Geïnteresseerd? Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met
Cees van Verseveld, Bestuurslid (0655897800). Je bent van harte uitgenodigd om een keer
te komen kijken op de loods. Meer informatie via e-mail info@voedselbanknijmegen.nl
www.voedselbanknijmegen.nl
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