Vacature Chauffeurs
Wijkbus Moerwijk/Morgenstond/Wateringse Veld
De rode personenbussen van Stichting Wijkbus Moerwijk,
Morgenstond & Wateringse Veld rijden op werkdagen in
Moerwijk, Morgenstond en Wateringse Veld en soms een stukje in
een aangrenzende wijk, zoals naar winkelcentrum ‘In de Bogaard’.
Bij voorkeur wordt u echter naar winkelcentra binnen het werkgebied
van de wijkbus gebracht.
Wij zijn op zoek naar Chauffeurs
• Wij zijn op zoek naar chauffeurs die ons team kan helpen versterken
• Ook AOW gerechtigde worden gevraagd te reageren
• Bewoners uit het stadsdeel Escamp genieten onze voorkeur.
Werktijden
• In overleg
Wat heeft u nodig
•
•
•
•

Aangepaste rijgedrag aan de doelgroepen
Sociale vaardigheden voor omgang met de doelgroep
Een goeie beheersing van de Nederlandse taal
Stratenkennis van de wijken Moerwijk, Morgenstond en Wateringse Veld.

Voor wie zijn de wijkbussen?
De wijkbussen zijn bestemd voor iedere wijkbewoner, ongeacht leeftijd, die niet of moeilijk
van het openbaar vervoer gebruik kan maken. Dus niet alleen voor ouderen, maar ook voor
jongeren die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Ook als dat tijdelijk is, bijvoorbeeld door
een beenbreuk of iets dergelijks.
De wijkbus is er voor iedereen – oud(er) en jong – die om wat voor reden dan ook niet op de
gebruikelijke manier van het openbaar vervoer gebruik kan maken; b.v. omdat de afstand tot
de eerstvolgende halte te ver is, of de halte te ver van de plaats van bestemming ligt. Of er is
helemaal geen verbinding. Electrische en niet opvouwbare rolstoelen en scootmobielen
kunnen we echter niet vervoeren, daar zijn de bussen niet voor ingericht; rollators daarentegen
wel.
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk van één dag per week, dan kunt u contact met ons op
nemen via het mobiele nummer 06-28479849 of een mail sturen naar
wijkbusmoerwijk@gmail.com, wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.
Het bestuur

