
 chauffeur schoolbus 

 Kindercentrum ZieZoo heeft 7 locaties kinderopvang gesitueerd in Delft, Voorburg, Nootdorp en 

Pijnacker. 

 Wij zijn op zoek naar een: 

 CHAUFFEUR PERSONENVERVOER (m/v) voor onze Amerikaanse schoolbus 

 • geen vast werk, maar incidentele ritten tijdens schoolweken, meer ritten tijdens 

schoolvakanties 

 • geschikt voor iemand die geen vast werk zoekt, bijvoorbeeld iemand die net 

gepensioneerd is 

 ZieZoo beschikt over een eigen Amerikaanse schoolbus. Daarmee worden uitjes gemaakt. Vooral 

tijdens schoolvakanties en soms tussendoor. Wij bieden werk op basis van een oproepcontract of 

op basis van een vrijwilligersvergoeding. Wij zijn op zoek naar een chauffeur die deze bus kan 

besturen. 

 Profiel kandidaat: 

 • je hebt een rijbewijs D om de schoolbus te mogen besturen 

 • je beschikt over een gezondheidsverklaring 

 • je hebt voldoende ervaring om zo'n grote bus te besturen 

 • ervaring met schoolvervoer en/of het werken met kinderen is een pré 

 • je bent op afroepbasis beschikbaar 

 • je bent woonachtig in de omgeving van Pijnacker 

 Herken jij jezelf in dit profiel? Stuur dan je reactie en CV met pasfoto naar ons email adres, 

vacature@ziezoo.nl, t.n.v. mw. M.C. Swart (directie) en vermeld als onderwerp: chauffeurgeen 

vast werk, maar incidentele ritten tijdens schoolweken, meer ritten tijdens schoolvakanties 

 geschikt voor iemand die geen vast werk zoekt, bijvoorbeeld iemand die net gepensioneerd is 

ZieZoo beschikt over een eigen Amerikaanse schoolbus. Daarmee worden uitjes gemaakt. Vooral tijdens 

schoolvakanties en soms tussendoor. Wij bieden werk op basis van een oproepcontract of op basis van 

een vrijwilligersvergoeding. Wij zijn op zoek naar een chauffeur die deze bus kan besturen. 

Profiel kandidaat: 

 je hebt een rijbewijs D om de schoolbus te mogen besturen 

 je beschikt over een gezondheidsverklaring 

 je hebt voldoende ervaring om zo'n grote bus te besturen 

 ervaring met schoolvervoer en/of het werken met kinderen is een pré 

 je bent op afroepbasis beschikbaar 

 je bent woonachtig in de omgeving van Pijnacker 

Herken jij jezelf in dit profiel? Stuur dan je reactie en CV met pasfoto naar ons email adres, 

vacature@ziezoo.nl, t.n.v. mw. M.C. Swart (directie) en vermeld als onderwerp: chauffeur 
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