SKDH biedt de basis voor persoonlijke en sociale groei en stimuleert de ontwikkeling van elk kind.
Het is onze ambitie om optimale kansen te creëren voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de Kop van Noord-Holland.
Zij kunnen zo hun talenten en vaardigheden ontwikkelen en deze optimaal benutten zodat zij uitgroeien tot betrokken mensen.
Want, het kind van vandaag is de volwassene in de wereld van morgen.

Wil je een paar uur in de week vrolijke kinderen vervoeren in Purmerend?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor BSO Villa Willemina in de locatie Jaap van Praag van De Zorgcirkel in Purmerend zijn wij
per direct op zoek naar een:

Chauffeur (oproepbasis)
Voor het vervoeren van kinderen, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, zoekt SKDH een enthousiaste
chauffeur. Het betreft het vervoeren van kinderen van de basisschool naar de buitenschoolse opvang
(BSO) en van de voorschoolse opvang (VSO) naar de basisschool. In deze functie word je op
oproepbasis ingeroosterd voor het vervoer.
Je werkt in een klein team waarbij de kinderen vervoerd worden met personenbussen en/of auto’s. In
onderling overleg wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met persoonlijke wensen m.b.t. het
rooster. Daarnaast worden, in overleg, chauffeurs ook ingezet voor het rijden van arrangementen die
voor de BSO-kinderen worden georganiseerd.
Dus ga je graag een paar uurtjes in de week de deur uit, dan is dit misschien iets voor jou. Je hoeft
hiervoor alleen in de ochtend beschikbaar te zijn tussen 08.00 en 09.00 uur en in de middag een uurtje.
We maken graag kennis met je als je:
▪ Affiniteit hebt met kinderen;
▪ In het bezit bent van rijbewijs B (minimaal 2 jaar);
▪ Een enthousiaste, motiverende medewerker bent;
▪ Open staat voor vernieuwing met betrekking tot kwaliteit;
▪ Een flexibele werkhouding hebt;
▪ Beschikt over goede contactuele eigenschappen;
▪ De Nederlandse taal goed beheerst;
▪ Woonachtig bent in de omgeving Purmerend.
Geïnteresseerd?
Vind jij het leuk om een paar uurtjes per week iets te doen te hebben met gezellige kids? Maak dit
kenbaar door jouw sollicitatie (motivatie en CV) voor 18 juli aanstaande te mailen naar
sollicitaties@skdh.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op over het vervolg van de
procedure.
NB: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

