
 

vacature 
  

 

Word jij onze nieuwe chauffeur of bijrijder? 

Vind jij het leuk om samen met een collega spullen op te halen of te bezorgen bij onze 

klanten? Ben je sterk en kan je goed tillen en sjouwen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Inhoud van de functie 

Als chauffeur / bijrijder ben je verantwoordelijk voor het ophalen en bezorgen van 

goederen bij klanten zowel particulieren als bedrijven. Op basis van een planning ga je 

langs om de spullen in te laden of te lossen. Bij het ophalen van goederen beoordeel je 

of de goederen van goede kwaliteit zijn en in aanmerking komen om ingenomen te 

worden. De ingenomen goederen breng je naar het magazijn van de kringloop en laad 

je daar uit. Je staat mensen die spullen aanbieden zowel telefonisch als ter plaatse 

netjes te woord. Samenwerken doe je met de collega op de auto, met de medewerkers 

van het magazijn en de assistent floormanager en de floormanager.  

Taken en verantwoordelijkheden 

• Ophalen en bezorgen van goederen bij particulieren en bedrijven  

• Laden en lossen 

• Afvoeren van grof vuil 

• Beoordelen van aangeboden goederen 

• Zorgdragen voor het onderhoud van de bus: inplannen onderhoudsafspraken, 

regelmatig schoonmaken van de bus, tanken etc.  

Functie-eisen / competenties 

• Sociaal en communicatief vaardig: je kunt de mensen waar je langskomt om spullen 

op te halen of bezorgen op een nette manier te woord staan 

• Fysiek in goede conditie i.v.m. veel tillen en sjouwen 

• Goed kunnen samenwerken 

 

Voor de chauffeur gelden nog de volgende aanvullende functie-eisen: 

• In bezit van rijbewijs B 

De functie chauffeur of bijrijder  is een vrijwilligersfunctie die je naar draagkracht kan 

invullen. Je bent bij ons al welkom vanaf een paar uurtjes in de week.  

Contact 

Wil jij bij ons vrijwilligerswerk doen? Neem dan contact op met Mireille Resida, e-mail: 

arbeid@nieuwevormvanhoop.nl, telefoon: 06-85292585 of 030-8783123. 

 

mailto:arbeid@nieuwevormvanhoop.nl

