KIKOEN vzw zoekt

buschauffeur (m/v)
voor leerlingenvervoer in Olen
Om de kinderen van de Olense scholen voor en na school en tijdens schooluitstappen veilig te vervoeren, zoeken wij
een buschauffeur.

VZW KIKOEN

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

KIKOEN vzw organiseert de buitenschoolse kinderopvang in de gemeenten Balen, Grobbendonk, Olen en Retie. Deze opvanginitiatieven
zijn erkend door Opgroeien en gebeuren in nauwe samenwerking met
de lokale besturen.

• Je beschikt over een rijbewijs D (autobus > 8 zitplaatsen en aanhangwagen
max 750 kg).
• Je bent kindvriendelijk en kan goed met kinderen omgaan.
• Je bent vriendelijk en vlot in de omgang.
• Je bent stipt en houdt je aan gemaakte afspraken.
• Je bent flexibel, werkdagen kunnen variëren van 3u tot 8u per dag.
• Je hebt kennis van het basisonderhoud van een bus en kan dit zelf uitvoeren.
• Je draagt zorg voor materiaal en houdt de bus in goede staat.
• Je zorgt voor ervoor dat de bus net blijft en maakt ze schoon op regelmatige
tijdstippen.
• Je spreekt Nederlands.
• Je kan een bewijs van goed zedelijk gedrag (model 2) voorleggen.

Sinds november 2021 zijn de activiteiten van de vzw Leerlingenvervoer
onder de vleugels van KIKOEN ondergebracht. De vzw Leerlingenvervoer
zorgt voor het leerlingenvervoer van de Olense scholen, zowel
verplaatsingen van en naar school als de verplaatsingen voor schoolse
activiteiten, zoals zwemmen en uitstappen.
Wij zijn op zoek naar 1 buschauffeur om het team van leerlingenvervoer
compleet te maken.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
WAT DOE JE?
• Je vervoert dagelijks kinderen van en naar school.
• Je vervoert elke ochtend kinderen van KIKOEN naar school en elke
namiddag van school naar KIKOEN.
• Je verzorgt al het vervoer voor uitstappen van de 4 Olense scholen.
Hieronder valt het vervoer van en naar: het zwembad, het Verkeerspark,
de sporthal, sportevenementen,..

• Contract voor een schooljaar (van 1 september tot 30 juni)
• Deeltijdse tewerkstelling: 20 uren per week
• Verloning conform paritair comité 331
• Maaltijdcheques
• Sociaal abonnement of fietsvergoeding
• Medische controle
• Attest van vakbekwaamheid of code 95

INTERESSE?
Stuur dan je motivatiebrief en Curriculum Vitae (CV) ruben.debruyn@kikoen.be.
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