Vacature

Langeveldshof
Contactpersoon:
E-mailadres:

Susan Langeveld
contact@langeveldshof.nl

Over deze organisatie:
Een gezellig ontmoetingscentrum dat dagactiviteiten biedt in de Bollenstreek. Een bijzondere plek die midden in de
samenleving staat, met bloembollen, planten en bloemen, creativiteit en lekker eten. Persoonlijke aandacht staat
centraal. Naar het Hof komen kwetsbare mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit zijn mensen die
overdag niet alleen willen of kunnen zijn, structuur kunnen gebruiken of hulp nodig hebben. We bieden in kleine
groepen activiteiten voor deelnemers en ondersteunen hun mantelzorgers.

Vacature: Chauffeur (m/v) (vrijwilliger)
Naam organisatie

Langeveldshof

Vacaturenummer

450

Plaatsingsdatum

01-08-2020

Omschrijving

Wie wordt chauffeur van het Hof?
Langeveldshof wordt zo groot dat wij op zoek zijn naar chauffeurs (m/v)
die onze deelnemers willen vervoeren in de bus van Langeveldshof.
Als chauffeur van het Hof ben je verantwoordelijk, sociaal en veelzijdig.
Je bent in staat om de rollen van chauffeur én gastheer/vrouw te
combineren.
Je verzorgt kleinschalig groepsvervoer (maximaal 8 inzittenden) voor
Langeveldshof binnen de Bollenstreek. Je vervoert onze deelnemers
veilig, vlot en comfortabel door het verkeer. Je bent vriendelijk,
betrouwbaar, leeft mee met onze deelnemers en zorgt voor een schone
bus.
Wat krijg je hier voor terug?
Als chauffeur van Langeveldshof heb je een belangrijke en veelzijdige taak
bij een enthousiast team en een nieuwe organisatie. Je werkt zelfstandig,
je vindt het leuk om door de bollenstreek te rijden en gaat graag met
mensen om.
Wat vragen wij van je?
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs en kunt in een 9-persoonsbus
rijden (Mercedes Benz vito);
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;

Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk? Bel of mail ons: 0252-231805 of info@welzijnteylingen.nl

Vacature

Je bent woonachtig in de regio Lisse/Sassenheim;
Je bent inzetbaar op vaste, afgesproken tijden;
We vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Eenmalig / structureel
Categorie(ën)

Zin erin? We horen graag van je via contact@langeveldshof.
Structureel

Uren / Frequentie

anders, begeleiden van activiteiten , bezoeken en maatjes, buitenwerk /
natuur, creatief, cultureel, dienstverlening, gastvrouw / gastheer /
horecawerkzaamheden, hulpverlening / (zorg)verlening, klussen en
technisch werk, maaltijden / koken, persoonlijke begeleiding, spel /
activiteiten met kinderen / denksport, tuin en natuur, vervoer
Maandagochtend, Maandagmiddag, Dinsdagochtend, Dinsdagmiddag,
Woensdagochtend, Woensdagmiddag, Donderdagochtend,
Donderdagmiddag, Vrijdagochtend, Vrijdagmiddag
in overleg

Wat biedt organisatie de vrijwilliger?

Veel gezelligheid, begeleiding en training

Wat vraagt de organisatie van de
vrijwilliger?
Reiskostenvergoeding?

Betrokkenheid, enthousiasme en betrouwbaarheid

Vrijwilligersvergoeding?

Nee

Overige onkostenvergoeding

Ja

Is een VOG nodig?

Ja, vergoed door de organisatie

Biedt de organisatie scholing?

Ja

Dagdeel/dagdelen

In overleg

Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk? Bel of mail ons: 0252-231805 of info@welzijnteylingen.nl
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