Chauffeur BSO
PROKINO KINDEROPVANG ZWOLLE
Hou je van autorijden?
Doe je alles voor een glimlach en kun je genieten van het geklets op de achterbank?
Krijg je energie van samenwerken met collega’s?
Heb je een rijbewijs en ben je één van de veiligste bestuurders van Zwolle?
Ga jij tevreden naar huis als alle kinderen veilig op de juiste plek zijn

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze BSO-locaties in Zwolle zoeken wij een chauffeur die meerdere dagen per week beschikbaar is.

Wat ga je doen?





Je begint de dag met een kop koffie en denkt mee over de snelste routes
Je zet je ‘taxipet’ op en rijdt naar een aantal scholen om kinderen op te halen
Ondertussen reageer je op signalen van de kinderen achterin en deel je hun enthousiasme
Aan het einde van de rit draag je de kinderen veilig over aan je collega’s van de BSO

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:
• Een plek in een leuk team in een dynamische kinderopvangorganisatie
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een passend salaris
• Een jaarcontract met intentie tot verlenging
• We vragen een Verklaring omtrent goed gedrag voor je aan
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Ingrid Smits via telefoonnummer 06 -13 76 56 68. Appen mag natuurlijk
ook!
Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 25 september een korte motivatie en je cv naar Ingrid Smits via:
vacatures-flevoijssel@prokino.nl met als onderwerp: Chauffeur BSO.

We zien uit naar je reactie!
Francine:
“Ik cruise de hele week van hot naar
her en zorg dat alle kinderen veilig op
hun plek zijn. Ondertussen geniet ik
van al dat gestuiter op de achterbank”

