
 

 

 

- Chauffeur – 
 

Gemiddeld 8 uur per week in schoolweken. De werkdagen zijn donderdag en vrijdag. 
De werktijd ligt tussen 13.30 uur en 17.30 uur 

 
Ben jij die enthousiaste en ervaren chauffeur, die graag werkt binnen een klein team in een 

collegiale organisatie? 
 
Maak jij ons team compleet? 
Je zorgt dat de kinderen veilig van school opgehaald worden en naar de buitenschoolse opvang 

worden gebracht. Later in de middag breng je de kinderen vanuit de opvang naar diverse sportclubs 

en verenigingen binnen Huizen en Blaricum. Dit alles in een busje van Kinderopvang Huizen met 

maximaal acht kinderen tegelijk. Bij eventuele wachttijden kan er gevraagd worden om kleine hand- en 

spandiensten te verrichten.  

 

Ben jij dit? 
Een betrokken, enthousiaste en flexibele medewerker die de kinderen met plezier vervoert. Je hebt 

veiligheid en stiptheid hoog in het vaandel staan. Je communiceert prettig met ouders, collega’s, 

verenigingen en natuurlijk met de kinderen.  

 

Heb jij dit? 

• Een rijbewijs B (ervaring met het rijden op een busje is een pre); 

• Een EHBO certificaat of ben je bereidt deze te behalen? 

 

Wat hebben wij jou te bieden 

• Een diverse en uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden, binnen een organisatie 

waar een informele werksfeer hangt en er door de medewerkers met veel enthousiasme 

gewerkt wordt.  

• Binnen Kinderopvang Huizen is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en er heerst een 

groot samenhorigheidsgevoel.  Bovendien wordt je gestimuleerd door ons enthousiaste 

managementteam.  

• De hoogte van het salaris ligt conform de CAO Kinderopvang in schaal 4. Afhankelijk van de 

ervaring is dit tussen € 1.964,- en € 2.490,- bruto per maand op basis van 36 uur per week. 

Woon je buiten Huizen dan ontvang je reiskostenvergoeding.  

 

Kom jij werken bij Kinderopvang Huizen 

Stuur een mail met daarin je cv en een korte motivatie vóór 7 februari 2023 t.a.v. Kirsten Ippel, via 

PenO@kinderopvanghuizen.nl. 
 

 
 
 

mailto:PenO@kinderopvanghuizen.nl

