Lijkt het jou leuk om onderdeel uit te maken van een kleinschalige
kinderopvang organisatie in de rol van chauffeur?
Het belang van onze kinderen staat centraal en daarom zoeken wij een chauffeur met een vrolijk
humeur en groot verantwoordelijkheidsgevoel die onze kinderen op een gezellige en ontspannen
manier van school ophaalt en veilig naar onze buitenschoolse opvang brengt. Denk jij die
enthousiaste chauffeur te zijn? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Hestia heeft vestigingen in Amsterdam en Amstelveen. Hestia gaat verder dan kinderopvang alleen,
wij staan voor kwalitatief hoge kinderopvang en dit bereiken wij door een pedagogische visie waarin
de ontwikkeling van het kind centraal staat in een verantwoord concept. Uitgangspunt is de ReggioEmilia benadering. Binnen alle afdelingen van Hestia Kinderopvang wordt aan dit pedagogisch
concept vormgegeven en zijn betrokken en gemotiveerde medewerkers werkzaam in een informele
werksfeer. Hestia Kinderopvang is een tweetalige organisatie; naast Nederlands wordt er ook Engels
gesproken. Onze kernwaarden zijn: veiligheid, hoffelijkheid, presentatie, efficiency en
verantwoordelijkheid. Voor meer informatie over Hestia Kinderopvang verwijzen wij je graag naar
onze website www.hestiakinderopvang.nl.
Per direct hebben wij twee vacatures voor de functie;

Chauffeur
Buitenschoolse opvang
(parttime 6-14 uur per week)
Functie inhoud
Als enthousiaste chauffeur begrijp je het belang van veiligheid wanneer het gaat om het
begeleiden van kinderen in het verkeer en voel je je hier verantwoordelijk voor. Je haalt onze
buitenschoolse opvangkinderen van één of meerdere (internationale-) scholen in Amsterdam Zuid
en/of Amsterdam en brengt hen op een veilige en gezellige manier naar onze buitenschoolse
opvang locaties.
Je bent iemand die vrolijk wordt van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, je kunt goed met deze
doelgroep omgaan en weet op een juiste en begrijpelijke manier met hen te communiceren in het
Nederlands en Engels. Als de kinderen hulp nodig hebben met instappen of hun gordel om doen, dan
help je een handje. Je vindt het gezellig hen te horen kletsen op de achterbank. Je wordt een
vertrouwd gezicht voor de kinderen. Hoe leuk is het als je een situatie kunt creëren waarin de
kinderen uitzien naar het ritje van school naar de BSO!
Als chauffeur ben je stressbestendig, heb je een positieve instelling en kun je tegen een beetje
hectiek op z’n tijd. Een chauffeur gaat uitdagingen zoals het zoeken van een parkeerplek en het
ophalen van kinderen binnen de drukte van een uitgaande school niet uit de weg.
In je rol als chauffeur ben je een visitekaartje van Hestia.

Wij zijn op zoek naar JOU als je;
• het belangrijk vindt dat kinderen zich veilig voelen en je als doel hebt alle kinderen veilig en
op tijd op de juiste plek te krijgen;
• een bewuste keuze maakt om te werken met/voor deze doelgroep;
• in het bezit bent van een rijbewijs B, minimaal 3 jaar rijervaring hebt en een veilige
bestuurder bent;
• Minimaal beschikbaar bent op maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-16.30 uur.
Het is een pré als je ook beschikbaar kunt zijn op donderdag en vrijdag van 14.00-16.30 uur
en op woensdag van 11.30-12.30 uur;
• een goede beheersing hebt van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
• representatief, flexibel gedreven en enthousiast bent;
• open kunt communiceren en feedback geven en ontvangen;
• efficiënt en gestructureerd bent;
• in omgeving Amsterdam/Amstelveen woonachtig bent.
Hestia biedt
Het is biedt een leuke functie waarbij je deel uitmaakt van het team van pedagogisch medewerkers
van de BSO waarvoor je kinderen begeleidt. Hestia biedt een persoonlijke, huiselijke en prettige
sfeer.
De salariëring is volgens de CAO Kinderopvang (schaal 3, minimaal € 1.790,00 en maximaal
€ 2.216,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek).
Wij zullen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor je aanvragen. Deze is verplicht en heb je nodig
om je te kunnen registreren in het Personenregister Kinderopvang.
Er is een mogelijkheid tot deelname aan het Bedrijfsfitness Nederland plan.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en herken jij je in dit profiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief
waarin je onderbouwt waarom je graag deze rol van chauffeur bij onze organisatie op je zou willen
nemen, met jouw CV. Je kunt deze richten aan het e-mailadres info@hestiakinderopvang.nl t.a.v.
Robin Pieplenbosch.
Wij ontvangen deze graag zo spoedig mogelijk. Sollicitaties worden bij binnenkomst direct in
behandeling genomen.
Op basis van je brief kun je uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Indien het
kennismakingsgesprek door ons als positief wordt ervaren, volgt een uitnodiging voor een meedraai
moment waarbij je in de praktijk meekijkt in de functie. Zo kun jij zien of de functie je inderdaad
aanspreekt en voor ons is het een moment om ook een beter beeld te kunnen vormen of jij dé
persoon voor onze vacature kunt zijn. (Wij vragen je vóór een eventuele sollicitatie je bereidheid te
overwegen voor een eventueel meedraaimoment.) Na een moment van meedraaien zal een besluit
worden genomen tot een baanaanbod of een afwijzing.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs

