
Gezocht: vrijwillige chauffeurs (m/v) voor onze gezellige
dagbesteding

Hou je van autorijden, wil je iets betekenen voor ouderen en wil je wat bijverdienen? Dan zijn wij op

zoek naar jou!

TAAKOMSCHRIJVING
Het vervoer van en naar verschillende locaties van de dagbesteding van Amstelring en Cordaan

wordt gezamenlijk georganiseerd. In verschillende regio's van Amsterdam zijn we op zoek naar

vrijwillige chauffeurs om cliënten in de ochtend naar de dagbesteding te vervoeren en in de middag

terug thuis te brengen.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
· Geldig Rijbewijs B

· Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

· Nakomen van gemaakte afspraken en goede communicatie

· Geduld en affiniteit met onze doelgroep: ouderen

· Enthousiasme

WAT VOOR BEGELEIDING KRIJG JE AANGEBODEN?
De chauffeur krijgt voordat hij/zij de weg op gaat een rijstijltest om veilig en verantwoord in het

personenbusje te rijden. Daarnaast krijgt hij/zij een goede begeleiding en instructie over de bus en

cliënten om het werk goed en met plezier uit te kunnen voeren.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
· Een reiskostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding van €125 per maand (vraag naar

de voorwaarden)

· Verzekering voor vrijwilligers

· Een jaarlijks etentje met alle chauffeurs

· En niet te vergeten veel waardering van onze cliënten en medewerkers!

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Als chauffeur voor de dagbesteding beteken je iets voor ouderen. Zij kunnen zo naar de dagbesteding

gaan en starten en eindigen hun dag met een plezierige rit in de bus. Daarnaast doe je sociale

contacten op en kun je meedoen aan leuke activiteiten. Ten slotte werk je in een leuk en gezellig

team van vrijwilligers, medewerkers en stagiaires.

WERKTIJDEN
Eén of meerdere dagen die in overleg gepland kunnen worden van maandag t/m vrijdag. De tijden: in

de ochtend ongeveer van 08.30-10.30 en ’s middags ongeveer van 14.30-16.30.

HEB JE INTERESSE?
Neem dan contact op met Mireille Blom, Coördinator cliëntenvervoer en transport:

miblom@cordaan.nl / 06-11086709.




