
 
 

Start-up hacker gezocht 
 

Maak impact door vegetarisch en gezond eten toegankelijker te maken, waarbij de 
maaltijden verpakkingsvrij zijn en er plekken worden gecreëerd voor mensen met een 

afstand tot de samenleving. 
BuurtMaaltijden zet de markt voor thuisbezorgde maaltijden op zijn kop. 

Wij zijn opzoek naar een co-founder om onze commerciële tak verder te laten groeien. 
 
 
Over BuurtMaaltijden 
BuurtMaaltijden bezorgt warme, gezonde en gevarieerde maaltijden aan huis op basis van 
een flexibel abonnementsmodel. Onze missie is om klanten onbezorgd te laten genieten 
van gezonde en verpakkingsvrije maaltijden. De maaltijden worden bezorgd in glazen 
schalen, om op die manier bij te dragen aan zero waste. Zowel de productie, als de 
bezorging, wordt grotendeels gedaan door mensen met een afstand tot de samenleving.  
 
BuurtMaaltijden is een snelgroeiende social enterprise in de maaltijdbezorging. Op dit 
moment zitten wij in de pilotfase met de commerciële tak. Wij hebben de ambitie om de 
pilot door te ontwikkelen en in de aankomende twee jaar onze activiteiten uit te breiden 
naar de 5 grootste steden van Nederland.  
 
Onze ideale kandidaat: 
De kandidaat heeft interesse in de drie gebieden waarop wij impact maken. Namelijk: 
vegetarisch en gezond eten toegankelijk maken, zero waste, en eerlijk werk voor iedereen.   
Om onze groeiambities te realiseren zijn wij opzoek naar een late co-founder. Onze ideale 
kandidaat heeft ervaring met het ontwikkelen en bouwen van een online bestelsysteem en 
weet hoe het is om in een data-gedreven organisatie te werken. Op basis van feedback van 
klanten zal de kandidaat nieuwe features bouwen en neemt beslissingen die bijdragen aan 
het verbeteren van het product. Onze ideale kandidaat heeft ervaring met het werken in 
een snelgroeiende organisatie. De kandidaat is in staat snel te schakelen tussen strategisch 
denken en de uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast onderschrijft de kandidaat onze 
sociale waarden en realiseert dat sociale impact voorop staat. 
 
Wat bieden wij? 

• Plek in een impact gedreven organisatie 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
• Een creatieve omgeving  
• Salaris: n.o.t.k. en/of aandelen 
• De kans om te werken aan een disruptief businessmodel 

 
Reageren op deze vacature kan door te mailen naar info@buurtmaaltijden.nl 
 
 
 


