
 

 

Magazijnmedewerker in een sociale kruidenier 

 

De sociale kruidenier van vzw SIVI is een winkel voor mensen met een laag inkomen. Hier worden 

voedings-, verzorgings- en onderhoudsartikelen gratis verdeeld of verkocht aan lage prijzen. 
Toegang kan enkel via doorverwijzing.  

 
In ons magazijn (Vynckiersite) wordt er 2wekelijks voeding aangeleverd en ter plekke opgeslagen. 

Van hieruit vervoeren we wekelijks de nodige hoeveelheden naar de sociale kruidenier 
(Doornakkerstraat 54, 9040 Sint-Amandsberg).  

 
Voor de opslag van de goederen in het magazijn en het klaarmaken van de sociale kruidenier zijn 

we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken.  
 

Jobinhoud  
 

- De bestelde goederen worden opgehaald bij de voedselbank en vervolgens gestockeerd 

in het magazijn. Ofwel rijd je zelf met de camionette, ofwel vergezel je een chauffeur. 

Beiden zijn mogelijk.  
- In de sociale kruidenier wordt opgelijst welke producten nodig zijn. Deze producten 

worden opgehaald in het magazijn en vervoerd naar de winkel. Daar worden ze gelost.  
- De winkel wordt voorbereid tegen volgende verkoopdag:  

● Producten worden op hun plaats gezet in de rekken 

● Producten worden gecontroleerd op vervaldatum 

● Oude producten komen vooraan te staan 

● Producten in het betalend gedeelte worden geprijsd 

● gebreken aan goederen worden gemeld aan de verantwoordelijke 

 

Mogelijke extra taken, maar geen must 

 

- vervoeren met de camionette van de goederen (enkel voor chauffeur) 

- het beheren van de stock in het magazijn 
- verantwoordelijkheid dragen voor een welbepaald onderdeel en het verder mee helpen 

uitdenken 
- administratieve opvolging 

 
Wat verwachten we van jou?  

 

- kunnen samenwerken in een divers team 

- zelfstandig aan de slag gaan 
- efficiënt en logisch kunnen werken 

- veiligheidsvoorschriften (leren) kennen en toepassen 
- nauwkeurigheid: met de nodige voorzichtigheid de goederen verplaatsen en stockeren 

- goede fysieke conditie 

- goesting om de handen uit de mouwen te steken 

- 3 uren kunnen vrij maken op dinsdagochtend (8 tot 11u) en/of donderdagochtend (8 tot 

11u) 
 

Mogelijke extra’s, maar absoluut geen must:  
- rijbewijs C (enkel voor chauffeur) 

- kunnen werken met excel  

 

 



 

 

Wat bieden wij jou?  

 

- samenwerking met een enthousiaste vrijwilligersploeg 

- leuke, gezellige sfeer 
- een vrijwilligersverzekering 

- coaching op maat 
- een jaarlijkse uitstap en kleine attenties 

- een stapelaar om goederen handig te verplaatsen  
- een kwaliteitsvolle camionette om de goederen te vervoeren (enkel voor chauffeur) 

 
 


