BEN is de nieuwe klinkende naam van Woonzorgnetwerk Vincenthove
Roeselare en Open Kring vzw Ardooie. Voortaan treden we onder één
naam naar buiten. BEN Woonzorgnetwerk is op zoek naar een nieuwe
medewerker.

BEN Woonzorgnetwerk werft aan :

CHAUFFEUR-BEGELEIDER (M/V/X)
Jouw job
Je werkt graag met senioren, bent vlot, sociaal, hulpvaardig,
geduldig, flexibel en kan multitasken: dan kom je in aanmerking
voor onze vacature. Wij zijn op zoek naar een chauffeur in vervangingscontract voor het vervoer van gasten van en naar een
dagverzorgingscentrum en individueel taxivervoer van mindermobiele mensen. Aanvullend op het vervoer heb je animatieve
kwaliteiten en verzorgende capaciteiten voor onze senioren. Je
rijdt met een minibus type 8+1.

Jouw profiel
● Je hebt een rijbewijs B
● Je kunt een blanco Uittreksel uit het Strafregister voorleggen
("bewijs van goed gedrag en zeden")
● Ervaring met senioren is een pluspunt
● Je bent bereid om ook op zaterdagen te rijden

Jobgerelateerde competenties
● Gegevens van een opdracht registreren
(uurroosters, traject, ongevallen, ...)
● De reisweg bepalen naargelang de beschikbare reistijd en de
verkeersomstandigheden
● Basisonderhoud uitvoeren
Het voertuig reinigen
● Boorddocumenten van het voertuig invullen

● Verplaatsingen doen : stedelijk en regionaal
● De klant naar zijn bestemming brengen en daar afzetten

Persoonsgebonden competenties
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Samenwerken als een hecht team
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Contactvaardig zijn
Zelfstandig werken
Klantgericht zijn
Leervermogen hebben
Regels en afspraken nakomen
Omgaan met stress
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
(flexibiliteit)

Aanbod
● Onmiddellijke indiensttreding
● Tijdelijke job met kans op verlenging

Vereiste studies
● Geen specifieke studievereisten

Werkervaring
● Beperkte ervaring (< 2 jaar)

Talenkennis
● Nederlands (zeer goed)

Contract
●
●
●
●

Tijdelijke job
Voltijds
Dagwerk
Weekendwerk

Plaats van tewerkstelling
● Kortrijksestraat 58, Ardooie

Waar en hoe solliciteren ?
Met CV en motivatiebrief :
● Via e-mail :
steven.vancraeynest@benwzn.be
● Via de Post :
BEN Woonzorgnetwerk
T.a.v. Dhr. Steven Vancraeynest
Dokter Delbekestraat 27 - 8800 Roeselare
● Contact :
Dhr. Steven Vancraeynest
Tel. 051 23 17 78

BEN Roeselare
Dokter Delbekestraat 27
8800 Roeselare

BEN Ardooie
Kortrijksestraat 58
8850 Ardooie

