Vacature vrijwillig medewerker intake Voedselbank
Wil jij je kwaliteiten inzetten voor mensen die het financieel moeilijk hebben en die tijdelijk
gebruikmaken van de Voedselbank Breda?
Dan is de vrijwilligersfunctie intake bij de Voedselbank misschien iets voor jou!
De functie
Je neemt aanvragen voor voedselpakketten in behandeling en beoordeelt of cliënten voor een pakket in
aanmerking komen. Je doet dit op een locatie bij de Voedselbank. Je werkt nauw samen met een
maatschappelijk werker van het IMW en een medewerker van de Kredietbank West-Brabant.
Wat doe je?
o Je ontvangt cliënten van de Voedselbank;
o Je vult formulieren in en registreert (financiële) gegevens in een cliëntvolgsysteem;
o Je beoordeelt of een cliënt recht heeft op voedselhulp of verlenging van al bestaande hulp;
o Je verwijst de cliënt door naar medewerkers van het IMW en de Kredietbank, ook als er geen recht
is op voedselhulp;
o Je neemt deel aan het maandelijkse overleg;
o Je neemt deel aan scholing die voor de functie noodzakelijk is.
Wij vragen
o Je kunt met allerlei mensen overweg en vindt het leuk om samen te werken;
o Je stelt cliënten op hun gemak, hebt inlevingsvermogen en laat het probleem bij de cliënt;
o Je kunt sturend optreden in het contact met de cliënt;
o Ook in hectische situaties blijf je geduldig en rustig;
o Je bent vaardig met Outlook, Excel en Word;
o Je gaat zorgvuldig en integer om met vertrouwelijke informatie;
o Je bent op vrijdag beschikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur;
o Je bent beschikbaar voor overleg en waar nodig voor coaching en scholing.
Wij bieden je
o Een dynamische werkomgeving waar in je de kans krijgt om je kennis en talenten te ontwikkelen;
o Een basisopleiding voor vrijwilligers bij het IMW;
o Ondersteuning door een beroepskracht;
o Een onkostenvergoeding.
Interesse?
Meer informatie? Neem contact op met Ellen van Engelen, Coördinator Vrijwilligers(beleid), tel. 076 – 530 58
88 of stuur een e-mail naar evengelen@imwbreda.nl. Direct reageren? Stuur je motivatie en CV naar
vrijwilligmedewerkers@imwbreda.nl onder vermelding van Vrijwillig medewerker Voedselbank.
Deze functie wordt uitgevoerd bij de Voedselbank Breda en is ondergebracht bij het IMW. Op
www.voedselbankbreda.nl en www.imwbreda.nl vind je meer informatie.

