Rij jij deelnemers naar de dagbesteding?
Onze volwassen deelnemers aan de dagbesteding wachten met smart op jouw komst. Zij kunnen niet
allemaal zelfstandig naar buurtcentrum De Hooftzaak komen. Doordat jij hen daar naar toe en/of
weer naar huis brengt, maak je het voor hen mogelijk om een leuke dag te hebben. Zo kunnen zij
onder de mensen zijn en leuke en leerzame activiteiten doen waarmee zich ontwikkelen.
Als chauffeur bij De Hooftzaak rij je korte ritjes en haal je de deelnemers op verschillende adressen in
Maassluis op.
Is dit vrijwilligerswerk iets voor jou?
Je rijdt graag en je zorgt er graag voor dat jouw ritten gezellig en veilig verlopen. Passagiers voelen
zich bij jou in de bus veilig en op hun gemak. Je vindt het leuk om een praatje en een grapje te
maken. Als iemand hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld het instappen dan sta je automatisch klaar om
even te helpen.
Om in het personenbusje van Stoed te kunnen rijden, beschik je over een rijbewijs.
Dagen, tijden en locatie.
Je wilt vrijwilligerswerk doen op maandag, donderdag en/of vrijdag. Je geeft zelf aan of je 1 keer per
week of 1 keer per 2 weken beschikbaar bent en op welke dag dat is. Bij voorkeur spreken we een
vaste dag af. Je kunt in verschillende diensten aan de slag. ’s Ochtends tussen 8.45 en 10.00 uur
en/of ’s middags vanaf +/- 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Daarnaast kun je ook op oproepbasis aan de slag. Dit betekent dat je gedurende een dag beschikbaar
bent voor als iemand onverwacht eerder naar huis moet worden gebracht.
Wat bieden wij
Als chauffeur kun je zelfstandig aan de slag. Je krijgt ruimte voor initiatief en werkt samen met
enthousiaste vrijwilligers. Je ontvangt goede begeleiding en een gratis VOG. Ook heeft Stoed een
attentiebeleid voor bijzondere momenten.
Meer informatie en / of aanmelden
Neem voor meer informatie over de vacature of om je aan te melden, contact op met Rilana van
Beest op telefoonnummer 06-24.28.42.89 of per e-mail op zalentein@stoed.nl.

