
Trevvel Sociaal – Op stap met Trevvel en DOCK
Mobiliteit is belangrijk. Het geeft ons de vrijheid en de  
zelfstandigheid om te gaan en staan waar we willen. 
Trevvel Sociaal zet zich in voor de mobiliteit van bewoners. 

Iets voor jou?
Mail dan vóór 1 juli 2020 een korte motivatie en cv  
naar pdereus@trevvel.nl. Geschikte kandidaten  
worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Meer informatie? Neem dan gerust contact op met  
Petra de Reus: 06-48462361. 

Ben jij ...
•  sociaal, vriendelijk en betrokken?

•  flexibel en hulpvaardig?

•   minimaal 1 x per week beschikbaar tussen 
16.00 en 22.00 uur (op werkdagen)?

Wij vragen ...
•  een geldig rijbewijs

•  minimaal 3 jaar rijervaring

VOO R ÉÉN VAN D E  B I JZO N D ERE PROJ EC TEN VAN  
TRE V VEL  SOC IA AL  ZI J N WE O P ZO EK NA AR EEN

Chauffeur Vrijwilligersbus

Kankerpatiënten en hun familie kunnen dicht bij elkaar zijn dankzij Familiehuis 

Daniel den Hoed. De Daniel den Hoed kliniek is verhuisd naar het Erasmus MC. 

Het nieuwe familiehuis kan echter pas eind 2020 in gebruik genomen worden. 

Onze vrijwillige chauffeurs verzorgen een pendeldienst tussen het Erasmus  

en het Familiehuis. Je brengt de families zo prettig mogelijk naar de plaats  

van bestemming.

•  een VOG

•  minimum leeftijd van 21 jaar

•  goede beheersing van de Nederlandse taal

•  ervaring met het rijden op een bus

Wij bieden ...
•   een vrijwilligersovereenkomst

•   begeleiding en ondersteuning 

•   kleine onkostenvergoeding

Ga je mee ?

Op stap met Trevvel en DOCK
Mobiliteit is belangrijk. Het geeft ons de vrijheid en de
zelfstandigheid om te gaan en staan waar we willen.
Trevvel Sociaal zet zich in voor de mobiliteit van bewoners.

Iets voor jou?
Reageer dan vóór 31 augustus 2021 via het onderstaande 
e-mailadres. We ontvangen graag een korte motivatie. 
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Meer informatie? 
Neem dan gerust telefonisch contact op met: 06 - 18346346 
of via jhamoen@trevvel.nl

VOOR ‘UIT & THUIS’ VAN TREVVEL SOCIAAL 
ZI JN WE OP ZOEK NAAR

 Vrijwilligers activiteiten
Voor de Uit & Thuis Agenda zijn we op zoek naar Rotterdamse vrijwilligers die regelmatig, 
maar flexibel inzetbaar zijn. Als vrijwilliger help je bij het organiseren en ondersteunen van 
uitstapjes voor kwetsbare mensen. De activiteit is voor jou geslaagd wanneer bezoekers 
een geweldige dag achter de rug hebben en alles goed is verlopen.

Jij …
• bent sociaal vaardig, enthousiast en betrokken
• bent begaan met je medemens en doet er alles aan om kwetsbare mensen een leuke dag te bezorgen
• bent minimaal 4 uur per week beschikbaar
• kunt een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen
• komt te werken in een hecht en gezellig team
• beheerst de Nederlandse taal goed

Wij …
• zorgen voor begeleiding, ondersteuning en coaching
• geven je een contactpersoon met wie je signalen kunt bespreken
• nemen jou natuurlijk ook mee naar de uitjes en halen je daarbij op en brengen je weer thuis
• geven je een vrijwilligersovereenkomst bij DOCK met een WA- en Ongevallenverzekering voor tijdens 

de werkzaamheden
• geven je ook een onkostenvergoeding

mailto:%20jhamoen%40trevvel.nl?subject=
https://www.trevvel.nl/uit-thuis-agenda

