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Stichting Wijkbus Moerwijk, Morgenstond en Wateringse Veld
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.
Erkende kwalificatie(s) voor Wijkbus Moerwijk, Morgenstond
en Wateringse Veld
ID-nummer 100676720:
• Office Assistent (niveau 3)
• Servicemedewerker (niveau 2)
• Medewerker secretariaat (niveau 2)
• Medewerker administratie (niveau 2)
Vacature stagiaire
Affiniteit:
Betrokkenheid met de Stichting Wijkbus Moerwijk/Morgenstond en haar doelgroep
Competenties:
Uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift, goede beheersing in woord en geschrift van
de
Nederlandse taal
Doelgroep:
Ouderen en minder validen die niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken
Werkadres:
Aagje Dekenlaan 51 2533 SG Den Haag
Ondersteunen bestuur
•
•
•
•
•

Notuleren bestuursvergaderingen wijkbus
Afspraken maken met sponsors/donateurs voor voortgangsgesprekken
Kantoorbenodigdheden bestellen en voorraden beheer
Intakegesprekken chauffeurs en telefonisten
Interview chauffeurs en telefonisten voor publicatie op de website (interview vragen
opstellen en interview afnemen)

Ondersteuning telefonisten
• Ondersteunen telefonistes bij vragen m.b.t. excel en invoeren gegevens (dagelijks)
• Ondersteuning bij vragen (via de telefoon) (dagelijks)
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Ondersteuning telefonisten
• Ondersteunen chauffeurs als bijrijder en begeleiden doelgroep (dagelijks)
Invoerwerkzaamheden
• Invoeren gebruikers (maandelijks) van de wijkbus in een excel overzicht voor het
jaarverslag
Indeling
• Indeling chauffeurs en telefonisten per maand (maandelijks)
Financiën (maandelijks)
• Opstellen maandelijkse overzicht onkostenvergoeding chauffeurs en telefonistes
• Maandelijks overzicht opstellen om de kosten van de ritten wijkbus te factureren.
• Controleren ontvangsten
Social media
• Promotie wijkbus via facebook
• Website Integratie met social media

Website
Rittenplanner
a. Postcodecheck voor beschikbaarheid diensten
b. Bij postcode die niet past een suggestie voor de wijkbus die wel past (partners?)
c. Een verschil van 48 uur tussen tijd van reserveren en de rit
d. Suggesties voor retourritten
e. Invullen van op- en afhaallocaties
f. Online betalen van de rit
g. Bevestiging van geplande rit per e-mail
h. Updates per SMS voor aanvang van de rit
Informatie
Voor meer informatie kun je 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

