NORDJYSK
FØDEVAREOVERSKUD

Troensevej 19H
9220 Aalborg Øst

Medarbejder til pakning og kørsel med overskudsfødevarer søges.
Nordjysk Fødevareoverskud er et socialt miljøprojekt. Vi arbejder bæredygtigt ud fra FN’s
menneskerettigheder. Vi søger en person, der kan møde kl. 14.30 – 17.30 til pakning af varer i
kasser og udbringning af varer ved særlige hotspots i Nordjylland.
Hvem er vi?
Nordjysk Fødevareoverskud afhenter hver uge overskudsmad hos producenter, grossister, bagere og
supermarkeder. Fødevarerne fordeles til organisationer i Nordjylland, der arbejder for socialt
sårbare grupper. Vi uddeler mad mandag til fredag fra lageret på Troensevej 19H i Aalborg Øst.
Som socialøkonomisk virksomhed kan vi tilbyde job under særlige vilkår. Vi opretter praktikforløb
for studerende og arbejdsløse efter nærmere aftale.
Dine opgaver vil bestå i:
•
•
•
•

At pakke overskudsfødevarer i kasser
At køre til særlige hotspots og uddele overskudsfødevarer
At rydde op og gøre rent på lageret
At hjælpe med forefaldende arbejde

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Har en relevant uddannelse, akademisk grad ingen hindring
Har erfaring med frivilligt arbejde
Kan se det fornuftige i vores arbejde
Kan samarbejde, lytte og er villig til at yde en ekstra indsats
Kan overholde aftaler
Har initiativ, energi og ikke går af vejen for fysisk arbejde
Er flydende i dansk

Vi tilbyder:
•
•
•

Praktisk erfaring i en social organisation
Tæt samarbejde med de andre ansatte og frivillige
Mulighed for at gøre en forskel for mange mennesker i Nordjylland

Ansættelsesforhold:
Vi kan tilbyde 15 timers arbejde pr. uge. Timelønnen er 140 kroner eksklusive feriepenge.

no-fo.dk

info@no-fo.dk

mobil: 24 80 62 15

NORDJYSK
FØDEVAREOVERSKUD

Troensevej 19H
9220 Aalborg Øst

Praktisk:
Lageret ligger i Aalborg Øst. Vi kører vareture mandag til fredag fra kl. 9.00. Der er åben for
uddeling mandag - fredag kl. 16.00 - 17.00. Organisationer henter overskudsmad om morgenen
efter fast aftale. Udbringning af overskudsfødevarer er en ny opgave. Vi forventer opstart i midten
af maj med udlevering fra udvalgte steder i Nordjylland.
Skriv en ansøgning til info@no-fo.dk. Ansøgningsfrist: når den rette ansøger er fundet.
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