Vacature
Plateau Integrale Kindcentra
Assen zoekt een:

Chauffeur
Kinderopvang

En nodigt belangstellenden uit te reageren.
Vind jij het leuk om kinderen te vervoeren en
ben je woonachtig in de omgeving van Assen.
Dan zoeken we wellicht jou?
Plateau is in de gemeente Assen dé organisatie
voor primair onderwijs en kinderopvang en
biedt ontwikkeling, onderwijs en opvang op
hoog niveau voor alle kinderen in Assen en
omgeving met ongeveer 500 medewerkers.
Plateau heeft 14 kindcentra en een leercentrum
voor vso (12-20 jaar). De kindcentra worden als
één geheel geleid en de medewerkers vormen
één team, zodat er sprake is van een doorgaande
lijn voor kinderen en jeugdigen. Alle kindcentra
werken vanuit de principes van brede
toegankelijkheid en bereikbaarheid én er is een
brede diversiteit aan pedagogische concepten.
De functie
Wij zijn op zoek naar enthousiaste, zelfstandige
chauffeurs die snel kunnen beginnen en het leuk
vinden om kinderen veilig te vervoeren. Daarbij
zoeken we chauffeurs die flexibel zijn en die op
0- uren basis willen werken. Je brengt
gedurende 1 tot 3 uur per ochtend en/of middag
kinderen van de buitenschoolse opvang naar
school of van school naar de buitenschoolse
opvang en /of naar bijvoorbeeld hun sportclub,
zwem- of muziekles en haalt ze na afloop weer

op. Je rijdt in een busje van Plateau
Kinderopvang met maximaal 8 kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Jouw profiel
Wij zoeken een collega die….
•

In het bezit is van een geldig rijbewijs en bij
voorkeur ervaring heeft in het
personenvervoer;

•

In het bezit is van een geldige verklaring
omtrent gedrag;

•

Het liefst vijf middagen per week
beschikbaar is;

•

Woont of bekend is in de omgeving van
Assen;

•

Affiniteit heeft met het werken met
kinderen;

•

Verantwoordelijkheidsgevoel heeft;

•

Representatief er uitziet en makkelijk
contact maakt;

•

Stressbestendig is;

•

Flexibel en actief is.

Ons aanbod

Interesse?

Wij bieden je een uitdagende en afwisselende

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan

baan binnen een organisatie waar een goede

je brief met motivatie en CV naar

werksfeer, collegialiteit en ruimte voor eigen

secretariaat@plateau-assen.nl

initiatief belangrijk is. Je salaris is conform de
cao kinderopvang, schaal 4 – op basis van een

Meer informatie?

voltijdsaanstelling - minimaal € 1989,00 en

Neem dan contact op met portefeuillehouder

maximaal € 2521,00 en wordt aangevuld met

Huisvesting, Marcel Ernens, telefoonnummer

goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

06-82303822.

We bieden je een overeenkomst op basis van 0uren oproepcontract.

