
We zien je staan! Je barst van de leidinggevende capaciteiten en ervaring. Je wil (nog) niet stilzitten 

maar meetellen in de maatschappij. 

Eigenschappen waar wij om staan te springen. En jij? Kan je ook niet wachten om ze (weer) te 

benutten? Geef onze 60 vrijwilligers koers en vul de magen van 250 gezinnen in Doetinchem en 

Bronckhorst. Al sinds 2009 ondersteunen we de armste inwoners en bestrijden honger in onze stad. 

Dag in, dag uit. En dat kan niet zonder mensen zoals jij. Ga jij ons team leiding geven? 

Voedselbank Doetinchem zoekt per direct een Teamleider (M/V). 

We bieden jou: 

· Verantwoordelijkheid. Het vertrouwen dat je als lid van het coördinatieteam onze doelen op 

een juiste manier vertaalt naar de verschillende onderdelen. 

· Zelfstandigheid. Je krijgt alle ruimte om daadkrachtig op te treden en processen te 

optimaliseren. 

· Uitdaging. De mogelijkheid om onze organisatie meer focus te geven. Eigen initiatief wordt 

zeer gewaardeerd. 

· Veel contacten. Je werkt met mensen in alle soorten en maten die eenzelfde doel nastreven. Jij 

mag die band versterken en verder uitbouwen. 

· Voldoening. Je maakt een verschil en voorziet onze cliënten elke week weer van een mooi 

voedselpakket. 

Wat ga je doen? 

· In samenwerking met de coördinatoren aansturen van alle vrijwilligers 

· Luisteren en reageren. Je praat met coördinatoren en vrijwilligers en bestuur en zet ideeën 

proactief om in daden. 

· Je maakt je sterk voor het welzijn van je team en de organisatie. Je zal moeten bemiddelen 

zonder het uiteindelijke resultaat uit het oog te verliezen. 

Wij zien in deze functie graag iemand met leidinggevende ervaring en bij voorkeur met kennis van 

levensmiddelen en HACCP. Iemand die zowel de organisatie als de mensen erachter goed aanvoelt en 

gericht is op samenwerken. Snap je daarnaast ook het belang van procesmatig en gestructureerd 

werken, dan willen we graag met jou in contact komen. De vacature voor Teamleider betreft een 

vrijwillige functie. Je bent meerdere dagdelen per week beschikbaar. 

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan snel en mail je CV met korte motivatie naar 

secretaris@voedselbankdoetinchem.nl 

Voor meer informatie bel je  met de heer Peter Bob Peerenboom, voorzitter van het bestuur, 

telefoonnummer: 0314 – 344396. 

Voedselbank Doetinchem 

Voedselbank Doetinchem is een stichting zonder winstoogmerk en werkt uitsluitend met vrijwilligers. 

We bieden mensen die het financieel slecht hebben een steuntje in de rug. Dit doen we in de vorm van 

een tijdelijk voedselpakket, welke ontzorgt. Met een volle maag kun je immers beter aan je toekomst 

werken.  

PeterBob
Voedselbank



Voedselbank Doetinchem is één van de 171 voedselbanken in Nederland. Er werken bij ons 

momenteel 60 vrijwilligers die wekelijks 250 huishoudens van een voedselpakket voorzien. Goede 

voedingsmiddelen die anders zouden worden weggegooid 

  

 


