Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13
jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK heeft in de regio Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam twaalf IKC's, vier scholen voor christelijk primair basisonderwijs met peuteropvang en
buitenschoolse opvang, een locatie voor kleinschalige kinderopvang, een gastouderbureau en een sport outdoor BSO.
Al onze IKC’s hebben een UN1EK profiel en aanbod.
Ontwikkeling stopt nooit! Daarom geloven wij in een leven lang leren voor zowel onze kinderen als onze
medewerkers. Als goed werkgever streven we naar duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. We werven
UN1EKe mensen, ontwikkelen onze medewerkers op UN1EKe wijze en faciliteren hen om hun UN1EKe werk te doen.

Het servicebureau zoekt PER DIRECT een

Invalchauffeur (tijdelijk i.v.m ziektevervanging)
(minimaal 6 uur)
Ben jij de chauffeur die wij zoeken om onze kinderen van UN1EK veilig van en naar school en de BSO
te brengen? Ben je enthousiast, heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ben je iemand
die in een gezellige en ontspannen sfeer met ze kan praten of een luisterend oor kan bieden als het
nodig is? Dan zijn wij op zoek naar JOU!
Dagelijks vervoeren we veel kinderen van diverse buitenschoolse opvanglocaties van en naar school.
We maken daarbij gebruik van onze UN1EKbussen.
We zijn op zoek naar een chauffeur voor op één van onze bussen. De werktijden liggen doorgaans
’s ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur en ’s middag tussen 14.00 en 16.00 uur. In de schoolvakanties
tussen 9.00 en 18.00 uur. Afwijkende werktijden gaan in overleg.

Wat zoeken wij?






Je bent in bezit van rijbewijs B
Je hebt affiniteit met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
Je kunt goed zelfstandig werken en een veilige en prettige sfeer creëren
Je bent flexibel en stressbestendig
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal

Solliciteren
Heb je interesse in deze functie? Reageer dan vóór 17 september. Je kunt je persoonlijke gegevens en
een korte motivatie sturen naar sollicitaties@un1ek.nl. Of rechtstreeks via werkenbijun1ek.nl.
Voor meer informatie over deze tijdelijke functie kun je bellen of mailen naar Jolanda Koevermans,
j.koevermans@un1ek.nl, telefoonnummer 06-27359850.
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