
 
 
VACATURE TAXICHAUFFEUR ZORGVERVOER, regio Groot Rijnmond  
Voor CIRCA 20 uur per week  
 
CityKids is per direct op zoek naar een enthousiaste, flexibele Taxichauffeur zorgvervoer voor 20 uur 
in de week voor de locaties Rotterdam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel. Het betreft het 
vervoeren van jonge kinderen. Ma t/m vr: +/- 07.00-09.00 en van 15.00-17.00 uur (gebroken 
diensten).  
Vind je autorijden leuk en kan je goed omgaan met kinderen? Solliciteer dan direct!  
Doordat je elke dag vaste kinderen rijdt, bouw je een band op met zowel de kinderen en hun ouders. 
Als taxichauffeur ben je een belangrijke schakel tussen CityKids en de thuisomgeving. 
De kinderen die vervoerd worden zijn te kenmerken met vormen als autisme, ADHD, etc. Voor zowel 
de chauffeur als de doelgroep is vastigheid en stabiliteit van belang. Om deze reden werken we bij 
CityKids met vaste chauffeurs die vaste routes rijden. Iedere chauffeur heeft dus een blijvende groep 
kinderen onder zijn/haar hoede.  
 
CityKids is een Medisch Kindzorg Instelling. Bij CityKids kun je terecht bij het verpleegkundig 
kinderdagverblijf (VKDV), het kinderdagcentrum (KDC), KinderThuisZorg, praktisch pedagogische 
gezinsbegeleiding (PPG) en beschermd wonen en werken. Zorg voor kinderen en jongeren is 
onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun omgeving. Vanuit dit gezinsgerichte perspectief 
biedt CityKids ook gezinsbegeleiding op maat aan gezinnen met (jonge) kinderen.  
Het kinderdagcentrum is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met: 

- Een ontwikkelingsachterstand, 
- Een (ernstige) verstandelijke beperking 
- Een (ernstige) ontwikkelingsstoornis 
- Een stoornis in het autisme spectrum, 
- Bijkomende gedragsproblematiek 

De doelgroep van het verpleegkundige kinderdagverblijf betreft kinderen van 0 tot 5 jaar met 
complexe somatische problematiek. Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige kindgerichte 
omgeving waar met hulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische 
begeleiding gewerkt kan worden aan de optimalisering van de lichamelijke, sociaal-emotionele, 
cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind.  
 
Inhoud van de Functie 

Chauffeur werkzaamheden  
Ophalen en wegbrengen van kinderen, interne post, pakketjes, etc. veilig en tijdig.  
 
Functie eisen 

Jij bent iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je begrijpt als geen ander dat de 

kinderen die jij vervoert veilig en op tijd bij CityKids en thuis moeten zijn. Daarnaast kan jij je uiterst 

goed vinden in onderstaande punten. 

• VMBO werk- en denkniveau; 
• EHBO en BHV diploma (eventueel te halen via CityKids); 

• opvoedkundige inzichten; 



 
 

• in het bezit is van rijbewijs B (schakel) met tenminste 1 jaar rijervaring; 

• klantvriendelijk en klantgericht is; 

• goed kan omgaan met mensen; 

• beschikbaar is van min. maandag t/m vrijdag; 

• flexibel en betrouwbaar is; 

• een defensieve rijstijl heeft; 

• een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal in woord; 

• zelfstandig werken is wat jij het beste kan; 

• affiniteit met de doelgroep. 
 
Salaris  
• Conform CAO Jeugdzorg: schaal 5 (vanaf € 1991,81 tot € 2999,54) op basis van 36 uur 
• Ziektekostenvergoeding 
• Eindejaarsuitkering en vakantiegeld 
Informatie  
Kijk voor meer informatie over CityKids op onze website www.werkenbijcitykids.nl en 
www.citykids.nl  
   
Sollicitatieprocedure  
Ben je geïnteresseerd in deze vacature van CityKids, solliciteer dan direct! Je brief met motivatie en 
Curriculum Vitae kan je mailen naar sollicitatie@citykids.nl. Voor vragen kan telefonisch contact 
worden opgenomen met Mandy Hijnen via telefoonnummer 010-4673105.   
Het kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor 
worden vergoed.  
Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wij ontvangen je CV en 
motivatie graag. 
 


