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Vacature: Chauffeur Dagbesteding
6 maanden | 15 tot 18 uur p/w
Wie zijn we?
Zorggroep Triade is een zorgorganisatie gevestigd in Brunssum die voor het Ministerie van
Justitie en Veiligheid én de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) actief is in de Zuid- en
Midden-Limburgse gemeenten. Daarnaast leveren we zorg aan mensen met een indicatie Wet
langdurige zorg (Wlz).
Onze doelstelling is helder. Wij zijn er, om welke reden dan ook, om iemand te ondersteunen. We
kennen hierbij geen uitsluitingscriteria! Onze begeleiding richt zich op het vergroten en blijven
behouden van minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid.
Triade 44
Triade 44 “een bijzonder lunchcafé” maakt deel uit van de programmalijnen die geëxploiteerd
worden door Zorggroep Triade te Brunssum.
Zorggroep Triade speelt met deze dienstverlening in op de vraag van deelnemers om zicht te
krijgen op hun (arbeidsmatige) mogelijkheden. Het wegnemen van of leren omgaan met
belemmeringen en het vergroten van vaardigheden vormt de rode draad binnen de
programmalijnen.
De dienstverlening richt zich op geïndiceerde zorg, VSO-leerlingen/stagiaires en kandidaten in
opdracht van UWV werkfit maken.

Functieomschrijving
Voor de dagbesteding bij Triade 44 zoeken we tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof.
Je brengt deelnemers van hun woonplek naar de dagbesteding en omgekeerd. Dit betreft de
regio Parkstad. In de ochtend zijn de uren tussen 08:30 uur en 10:00 uur en in de middag van
16:00 uur tot 17:30 uur. Je maakt gebruik van de bus van Zorggroep Triade. Het is dus
noodzakelijk dat je een rijbewijs hebt en je met een busje durft te rijden.

Wat breng jij met je mee?
•
•
•
•
•
•

Je kunt een VOG overleggen. Dit bekostigen wij.
Je bent minimaal 5 jaar in het bezit van een rijbewijs B met aantoonbare rijervaring;
Je bent sociaal en dienstverlenend ingesteld;
Je bent verantwoordelijk en staat stevig in je schoenen;
Je bent zelfstandig;
Je beheerst de Nederlandse taal goed en kan duidelijk communiceren.

Wij bieden:
•
•
•

Een informele werkomgeving bij een ondernemende organisatie;
Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg

Verdere informatie
Wij ontvangen graag een motivatiebrief en CV. Beide documenten kunnen worden verstuurd aan
solliciteren@zgtriade.nl. De gesprekken worden z.s.m. ingepland.
Neem gerust contact op met Parisa Mehrdad (Manager Zorg) bij vragen over de inhoud van de
functie. Rick van de Roer (Jr. Stafmedewerker HR) is de contactpersoon bij vragen over de
procedure. Beiden zijn bereikbaar via bovenstaand mailadres en/of op telefoonnummer 045 –
8200 400.
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