De SKOS is met haar 6 kinderdagverblijven, 11 BSO locaties en 29 peuterspeelzalen al
25 jaar hét kinderopvangadres in Haarlem en Spaarndam.
De SKOS ambieert een bedrijfscultuur waar resultaatgerichtheid, elkaar aanspreken,
streven naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en een lerende instelling
belangrijke waarden zijn. Er wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van alle
medewerkers en een "handen-uit-de-mouwen" mentaliteit.
INVAL CHAUFFEUR – HAARLEM SCHALKWIJK – BSO LOCATIES - UREN I.O.
Kinderen die gebruik maken van onze buitenschoolse opvanglocaties en waarvan de
school zich niet op loopafstand bevindt, worden met onze eigen SKOS busjes en stynts
(elektrische bolderwagen) opgehaald. Voor het vervoer van de kinderen van school naar
onze locaties in Haarlem Schalkwijk zijn wij per direct op zoek naar een inval-chauffeur
op basis van een nul-uren contract. Deze chauffeur rijdt zowel op een SKOS-busje als op
een stynt (elektrische bolderwagen).
De werkdagen zijn in principe maandag t/m vrijdag. Werktijden zijn tussen 7.45 en
16.30 uur, afhankelijk van de schooltijden, zowel voor de voorschoolse als naschoolse
opvang.
Belangrijk voor een goede chauffeur:
o Affiniteit met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar;
o Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
o Stressbestendigheid, flexibiliteit en collegialiteit;
o Integriteit, dienstverlenende en klantgerichte instelling;
o Minimaal LBO onderwijs;
o Rijbewijs B.
Ideale kandidaat:
Je vindt het leuk om met kinderen te werken en je bent klantgericht. Ook is het
belangrijk dat je flexibel bent en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Uiteraard ben je in het bezit van een rijbewijs B.
Aanstelling:
Je ontvangt een contract voor bepaalde tijd. Inschaling en arbeidsvoorwaarden volgens
CAO Kinderopvang. Deze functie valt in schaal 3 volgens de CAO Kinderopvang.
Solliciteren:
Als je denkt dat bovenstaande bij je past, je voldoet aan de functie-eisen en woonachtig
bent in Haarlem of in de directe omgeving, dan ben je van harte welkom bij SKOS.
Stuur hiervoor je motivatie met je CV naar Linda Burghout, Personeelszaken:
vacatures@skos.nl

