Vacature chauffeur personenvervoer
Coöperatie Wijkmobiliteit Rotterdam zoekt enthousiaste vrijwilligers die actief willen zijn bij de
wijkbus. Wij hebben ruime ervaring met zowel individueel als groepsvervoer van ouderen in diverse
gebieden in de regio Rotterdam. Daarnaast hebben we vervoersprojecten van en naar dagbesteding
en openbaar vervoersprojecten. Coöperatie Wijkmobiliteit Rotterdam is een uitstekende plek om
ervaring op te doen in de vervoersbranche of om vrijwilligerswerk te doen voor functies als:
chauffeurswerk, callcentermedewerker, centralisten, stewards en planners die perfect aansluiten op
een mogelijke uitstroom naar betaald werk bij aangesloten professionele vervoerders. Wij werken
met een klein enthousiast team dat het vrijwilligerswerk en de projecten ondersteunt en begeleidt.
Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding voor callcenterwerk en daarom zijn we op zoek naar jou
(m/v) om ons te komen versterken als:

Chauffeur personenvervoer
Wat houdt het werk in?




Het vervoeren van deelnemers in de regio Rotterdam
Thuis ophalen en op de juiste plaats van bestemming brengen

Wat zijn de verantwoordelijkheden?






Veilig vervoer van onze deelnemers
Juist uitvoeren van de planning (o.a. juiste volgorde en op tijd rijden)
Voor ritgelden
Je eigen werkplek, passagiers, collega’s en het voertuig/ apparatuur

Wat bieden wij jou?






Leuk en afwisselend chauffeurswerk
Ideale werkplek voor 65+
Leerwerkplek voor werkzoekende met begeleiding leerwerkmeester
Diversen cursussen (o.a. rijvaardigheid, levensreddend handelen en
stratenkennis)
Tegemoetkoming in de reiskosten


Deze functie vereist van jou:












Zijn dit jouw kwaliteiten?

Beschikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur (i.o. andere dagen en tijden)
Beschikbaar voor 6 of 8 uur per dag, minimaal 2 dagen
Rijbewijs B
Klantvriendelijk
Goed kunnen samenwerken
Bereidheid om cursussen te volgen
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Het nakomen van afspraken
Ouderen zijn een kwetsbare doelgroep, daarom is een verklaring
omtrent gedrag vereist. De kosten van de aanvraag zijn voor onze
rekening.
Na een rijvaardigheidstest volgt een inwerkperiode waarin je de
werkwijze van de organisatie leert kennen.

Stuur dan snel jouw motivering en cv naar: Wijkbus Rotterdam, ter
attentie van Leo Biest, coördinator vrijwilligerswerk, Sportlaan 75, 3078
WR Rotterdam of mail naar l.biest@wijkbus.nl. Voor vragen kun je
contact opnemen op 010 -820 1880, meer informatie over onze
organisatie vind je op www.cwr.nu

