WE ARE HIRING
VRIJWILLIGE CHAUFFEUR(S)

We zijn opzoek naar chauffeurs die op vrijwillige basis onze jongeren willen vervoeren,
van en naar de groepsactiviteiten bij No Spang. Dus heb je altijd al in de enige echte
No Spang bus willen rijden? En vind je het leuk om met jongeren te werken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

k!

clic

SOLLICITEER NU

VRIJWILLIGE CHAUFFEUR(S)
WIE ZIJN WIJ?
E25 zorg en welzijn is een groeiende organisatie binnen het sociaal domein. Door middel van multifocale zorg
richten we ons op preventie, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen.
Werkvelden zijn onder andere jeugd, WMO en Forensische zorg. E25 zorg en welzijn bestaat uit de teams: E25
coach, Buurtsport, Jongerenwerk, Theaterschool Koperen Kees, Muziekmeesters Westland en de Centrale
Ondersteuning. Jouw nieuwe werkplek bevindt zich onderweg en in Wateringen, bij het team groepsbegeleiding
No Spang.
WAT GA JE DOEN?
Rond 15:00 uur vertrek je met de No Spang bus vanaf onze locatie in Wateringen om de jongeren thuis op te
halen. Onderweg maak je een praatje en weet je de sfeer er goed in te houden. Je zorgt ervoor dat de jongeren
keurig op tijd en goed gemutst om 16:00 uur bij No Spang aankomen. Ben je liever (ook) in de avond onderweg?
Dat kan natuurlijk ook. Als de groep om 19:30 uur af gaat sluiten breng je de jongeren weer naar huis. Ook dan
zorg je voor een goede sfeer tijdens de rit. Mogelijke werkdagen zijn maandag t/m vrijdag avond en zondag
overdag.
WIE BEN JIJ?
We zijn op zoek naar een vlotte chauffeur die wel tegen een geintje kan. Je vindt het leuk om een praatje te maken
met de jongeren en je kunt je goed inleven in hun leefwereld. Daarnaast heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kun je goed autorijden.
Verder beschik je over:
•
Een geldig rijbewijs (B)
•
Affiniteit met jongeren tussen 8 en 18 jaar
•
Veel geduld, humor en een goede muzieksmaak
WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
Veel gezelligheid! We zijn een laagdrempelige organisatie met een goede werksfeer en een open en informele cultuur. Bij ons is iedereen gelijk, ook als vrijwilliger ben je onderdeel van de organisatie. We zijn op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn voor minimaal 2 vervoermomenten per week. Als beloning voor je inzet krijg je een
vrijwilligersbijdrage van max €150 per maand. Daarnaast profiteer je van onze leuke feestjes die geregeld worden
vanuit de feestcommissie en mag je bovendien gratis sporten in onze eigen E25 Social Gym.
MEER INFORMATIE?
Lijkt het je leuk om als vrijwillig chauffeur bij onze organisatie aan de slag te gaan? Neem geheel vrijblijvend contact op met Nikki van der Pool, projectleider No Spang, nvanderpool@e25.nl.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is bij ons verplicht.

