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Vacature opbouwwerker Robin Food   
 

  06.03.2023 / VACATURE  

Ben je ondernemend, communicatief sterk, kan je mensen overtuigen, heb je het nodige 
commerciële inzicht? Stel je dan kandidaat als onze nieuwe Robin Food Hero.  

 

 
Zet jij hier mee je schouders onder?  
Robin Food heeft een sterk verhaal, en staat het komende 
jaar voor een ambitieuze uitdaging. Daarmee streven we 
immers een triple win na: redden van voedsel van de afvalberg, vergroten van de toegang tot voeding voor 
kwetsbare groepen en werk creëren voor sociale economie. Na 3 projectjaren is de tijd rijp voor een 
verzelfstandigingstraject. Daarvoor mag jij meerdere opties verkennen, samen met stakeholders en toekomstige 
partners.  
 
Daarnaast werk je verder aan de gamma-uitbouw door ons nieuwste product te lanceren: de confituur Courgette-
gered.  
 
Jouw opdracht  
SAAMO Vlaams-Brabant zoekt per direct een opbouwwerker voor uitvoering van volgend takenpakket: werk 
maken van de uitbouw en verzelfstandiging van het project Robin Food.  

Dit ga je doen:  

- Huidige productie van onze Robin Food producten op punt stellen samen met de productiepartners: De 
Wroeter, Envie, of een nieuwe partner 

- Finaliseren van het nieuwe product Courgette-gered confituur samen met sociale economie de Diepen 
Boomgaard.  

- Uitwerken verzelfstandigingstraject via verkennende gesprekken en stakeholdersmeetings: hoe zien we de 
toekomst van Robin Food? Wordt dit een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk? Zoeken we een 
overnemer? Wordt dit een label dat we toekennen aan producten die met dezelfde triple win gerealiseerd 
worden? 

  

DETAILS 
• 50% tewerkstelling  
• Looptijd contract: 10 maanden tot 1 jaar, 

afhankelijk van je anciënniteit  
• Standplaats: Kessel-Lo 
• Loon: PC 329 barema B1c      

MEER INFORMATIE 
• Liesbeth Smeyers,   

0496 337060    

HOE SOLLICITEREN? 
• Stuur je motivatiebrief en cv voor 27 maart 

9u naar liesbeth.smeyers@saamo.be met 
als onderwerp van de mail ‘sollicitatie Robin 
Food’ 

• Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 29 
maart, namiddag bij SAAMO Vlaams-
Brabant in Kessel-Lo 

https://www.robinfood.be/missie
mailto:liesbeth.smeyers@saamo.be
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Je profiel  
• Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken 
• Je kan planmatig en efficiënt werken  
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden: mondeling en schriftelijk. 
• Je hebt financiële en (basis) commerciële inzichten. Je kan het huidige businessplan interpreteren en 

bijsturen  
• Je bent een sterke netwerker, kan snel het netwerk rond Robin Food activeren om mee na te denken 

over de toekomst  
• Je hebt kennis van Microsoft Office en sociale media  
• Je hebt minimaal een bachelor diploma in een sociale of businessrichting of gelijkwaardig door ervaring 

en bijkomende cursussen/opleiding. Of: je zit nog in een (master)opleiding (bv. economie, 
handelsingenieur) en kan dit halftijds doen naast je studies 

• Je bent bereid tot sporadisch avondwerk  
• Rijbewijs B is een pluspunt  

 
Wat bieden wij?  

• Een contract van 50% jobtijd voor bepaalde duur: ongeveer 1 jaar (afhankelijk van je anciënniteit) 
• Verloning volgens PC 329 – barema B1c, zie ACLVB 
• Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving, in een lerende organisatie 
• Standplaats: SAAMO Vlaams-Brabant: Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo 
• Inhoudelijke en methodische ondersteuning 
• Andere tegemoetkomingen: woon-werkverkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie, laptop  
• Vormings- en leermogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de jobinhoud 
 

SAAMO Vlaams-Brabant voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht 
hun sekse, afkomst of handicap.  
   
PROCEDURE 
Ben je enthousiast en denk je dat deze job echt iets voor jou is? Bezorg dan je CV en motivatiebrief voor 
maandag 27 maart, 9u aan liesbeth.smeyers@saamo.be met als onderwerp “Sollicitatie Robin Food”.  

Na een positieve screening nemen we een eerste contact op, per telefoon of via Microsoft Teams. Verloopt dit 
contact goed, dan nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek op woensdag 29 maart in de namiddag (datum 
onder voorbehoud). 

 
Meer info:  
- Informatie over de organisatie en het competentie- en functieprofiel vind je op www.saamo.be/vlaams-

brabant/vacatures 
- Informatie over de job kan je krijgen bij Liesbeth Smeyers, stafmedewerker, via 0496 337 060 of 016 44 15 90 

of liesbeth.smeyers@saamo.be 
- Meer info over Robin Food vind je op www.robinfood.be en via de facebookpagina    
 

WAT DOET SAAMO?  
SAAMO vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. SAAMO versterkt deze mensen en zoekt samen 
met hen en partners, oplossingen voor structurele problemen rond de toegang tot grondrechten, krachtige steden 
en buurten en rond collectief burgerschap.  
SAAMO zet hiervoor samen met lokale besturen en andere actoren, projecten op die een antwoord formuleren op 
deze maatschappelijke uitdagingen.  
  
 

Tot gauw  
 

  

   

https://www.aclvb.be/sites/default/files/aclvb/329.01-2023-01-01_lonen_n.pdf
mailto:liesbeth.smeyers@saamo.be
http://www.saamo.be/vlaams-brabant/vacatures
http://www.saamo.be/vlaams-brabant/vacatures
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