VACATURE ALERT

CHAUFFEURS

voor ons leerlingenvervoer (standplaats Capelle aan den IJssel)
Vervoer jij graag kinderen naar school en terug naar huis? Heb je graag contact met verschillende
soorten kinderen waarbij elk kind uniek is op zijn of haar eigen manier? Waarbij sommige
kinderen een speciale benadering nodig hebben? Wil je graag iets bijdragen aan een leuke
en veilige schooltijd van kinderen? Woon jij in de omgeving van Capelle aan den IJssel, zoals
bijvoorbeeld Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, etc.? Lees dan verder!

Wat doet een Chauffeur in het leerlingenvervoer?
Als taxichauffeur binnen dit vervoer rijd je dagelijks (in de ochtend en in de middag) een route met een vaste groep kinderen. Hierdoor bouw je écht een band op met de kinderen. Daarnaast onderhoud je goed contact met de ouders en met scholen en/of instellingen. Het werk als chauffeur is dus een belangrijke schakel
tussen de beschermde omgeving thuis en de beschermde omgeving op school of bij dagbestedingscentra.

Wat kan onze ideale Chauffeur? Hij of zij ...







vindt het leuk om met kinderen te werken en kan zich
goed inleven in de kinderen
is minimaal 3 jaar in het bezit van rijbewijs B
is op zoek naar een leuke parttime functie tussen 10 en 15 uur per week
(circa 2 tot 3 uur per dag)
vindt het niet erg (of zelfs fijn!) om gebroken diensten te rijden:
tussen 07:00 uur - 09:00 uur en tussen 15:00 - 17:00 uur

Tijdens het schooljaar
bouw ik echt een
band met ‘mijn’
schoolkinderen op.
Artie Lachman, Chauffeur

Wat bieden wij jou?










Een afwisselende functie met leuke collega’s
Een baan in de sociale sector waarbij je iets kunt betekenen voor
kwetsbare mensen
Een passend salaris en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden
De mogelijkheid om je taxipas bij ons te halen (als je er nog geen hebt)
Als je wel een taxipas hebt, krijg je een bonus van 300 euro bruto
(nadat je je proeftijd goed hebt afgerond)
Een (vrij te besteden) bijdrage aan je pensioenregeling
Talloze opleidingsmogelijkheden om je kennis binnen en buiten
het werk te verrijken (o.a. Good Habitz)

Heb je nog vragen over de functie? Dan kun je deze stellen aan
onze HR-functionaris Jeanette Altmüller: 06-26026028.

Word je enthousiast van deze functie en ons bedrijf? Denk je dat je
geschikt bent? Stuur alles waaruit dit blijkt naar: werken@trevvel.nl.

We hopen je snel te ontmoeten!

www.trevvel.nl

