Medewerker Logistiek en Vervoer
Geplaatst op: 03 May 2022
Status: Open
Vacaturenummer: 762
Als Medewerker Logistiek ondersteun je de Locatie Coördinator Logistiek bij de uitvoering van diverse
logistieke taken voor het Rode Kruis.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Wat ga je doen?
In samenwerking met de Locatie Coördinator zorg je ervoor dat het magazijn, voorraad, materiaal en
materieel op orde zijn;
Je zorgt voor het ophalen/brengen van materiaal tussen de verschillende locaties van het Rode Kruis district
Flevoland (incidenteel daar buiten);
Je brengt/haalt spullen bij externe partijen;
Je controleert de correctheid van de inhoud van de tassen, materiaal en materieel;
Je bent actief met het op- en afbouwen van de EHBO posten in samenwerking met de hulpverleners bij een de
inzet/evenement;
Wat vragen we van jou?
Je bent enthousiast, accuraat en zelfstandig;
Je bent ﬂexibel inzetbaar, zowel overdag als ’s avonds;
Je kunt goed organiseren, hebt een “hands-on mentaliteit” en het vermogen om te kunnen improviseren;
Je bent in bezit van een rijbewijs B, eventueel BE;
Je bent woonachtig in (de buurt van) de plaats van de locatie.
Wat verwachten wij?
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij zich inzetten en handelen naar de zeven grondbeginselen en
gedragscode van het Rode Kruis.
Wat bieden wij
Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een enthousiast team met veel vrijheid voor eigen inbreng binnen het
logistieke team. De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan interne cursussen en/of trainingen. De
gemaakte (reis)kosten worden vergoed.
Interesse?
Reageer nu en meld je aan als vrijwilliger via vacatures.ﬂevoland@rodekruis.nl. We ontvangen graag jouw cv
en een korte motivatie met vermelding voor welke locatie je solliciteert. Heb je nog inhoudelijke vragen?
Neem dan contact op met Leendert Kasius, Districtscoördinator Logistiek Flevoland, lkasius@rodekruis.nl /
06-23641265
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Werktijden
Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Extra informatie
Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen in nood, om de hoek en ver weg, vanuit ons hart en met de
mouwen opgestroopt, dát is waar wij voor staan. Wij doen dit met vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten.
Helden die een stap vooruit zetten als het spannend wordt. Die de schouders eronder zetten als het nodig is.
Zodat in tijden van nood niemand alleen staat. Ook internationaal bieden wij mensen in nood, die kwetsbaar
zijn of slachtoﬀer van een natuurramp of crisis, integrale humanitaire hulp.

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

18

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

1

ANBI-status:

Nee

Vrijwilligersvergoeding: Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee
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