
WERKBEGELEIDER 
Foodsavers  

(voltijds/deeltijds) 
 

 

  
 

Wil je graag écht maatschappelijke meerwaarde bieden? Werken op het kruispunt van 

voedseloverschotten, kansarmoede en tewerkstelling?  

 

Dit zijn wij 
Foodsavers Zuiderkempen is een project van vzw Milieu en Werk. Onze dynamische 

ploeg bestaat uit een 3-tal medewerkers met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en 

een aantal vrijwilligers. Samen halen we voedseloverschotten op bij bedrijven en in 

winkels, en we herverdelen die naar sociale organisaties. Zij zorgen dan voor een 

voedselbedeling aan mensen in kansarmoede.  

Dit doe jij 
Je organiseert de dagelijkse werking van ons depot. Je organiseert de ophalingen, 

en de registratie, bewaring en herverdeling van de inkomende goederen. Daarvoor stuur 

je de medewerkers en vrijwilligers aan. Je onderhoudt ook de contacten met leveranciers 

en sociale organisaties.  

Je zet je elke dag opnieuw actief in voor je medewerkers. Je begeleidt hen door 

hun dagelijkse taak en dus in hun dagelijkse leven! Jij werkt tijdens de diverse 

activiteiten samen met je medewerkers aan hun werkvermogen, arbeidsattitude, inzet, 

competenties,… en ontwikkelt zo hun kansen op de arbeidsmarkt.  

Je steekt graag zelf de handen uit de mouwen. Je werkt samen met de 

medewerkers op de vloer om de doelstellingen te realiseren. Fysieke arbeid, zoals het in- 

en uitladen van bakken, schrikt je niet af.  

 

Dit ben jij 

• Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs. 

• Kennis van voeding is mooi meegenomen, maar wij vinden je motivatie en 

attitude belangrijker. 

• Je hebt een hands-on mentaliteit, je bent praktisch en oplossingsgericht.  

• Je kan zowel zelfstandig als in een team functioneren. Je ondersteunt je collega’s 

bij de verdere uitbouw van het project.  

• Je kan enthousiast leiding geven aan een diverse groep mensen.  

• Je legt makkelijk contact met mensen: onze eigen medewerkers, onze 

leveranciers, sociale organisaties, maatschappelijk werkers van OCMW's, externe 

firma's, … 

• Je beschikt over een rijbewijs B.  



Dit bieden wij  
Een uitdagende voltijdse functie (38u/week) binnen een ploeg met goesting. Een 

deeltijdse invulling (b.v. 80%) is zeker bespreekbaar. 

• We starten met een bediendencontract van bepaalde duur, dat bij positieve 

evaluatie wordt omgezet naar een contract van onbepaalde duur. 

• Een salaris in functie van je kennis/ervaring (basisloon volgens PC 327.01 cat. 4). 

• Je salaris wordt aangevuld met septemberpremie en extralegale voordelen, 

waaronder maaltijdcheques, syndicale premie, fietsvergoeding, toegang tot 

platform met uitgebreide aankoopvoordelen/kortingen voor het hele gezin én 

personeelskorting binnen de Kringwinkel Zuiderkempen. 

• Plaats van tewerkstelling: Oude Geelsebaan 96, Laakdal, met op kortere termijn 

een verhuis naar Kamergoor 19 in Herentals.  

• Voltijds/deeltijds werkregime van maandag tot vrijdag, 9u tot 17u. 

 

 

Enthousiast?… zo maak je kans op een plaats binnen ons team! 
 

Heb je interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar 

jobs@dekringwinkelzuiderkempen.be en dat voor 7 december 2022.  Hou alvast 13 

december vrij in je agenda voor een gesprek.  

 

Nog vragen? Neem gerust contact op! 

Hilsande Sels | Stafmedewerker Foodsavers  

0472 91 02 65 of hilsande.sels@dekringwinkelzuiderkempen.be  
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