
CAR ‘t Veld richt zich tot gezinnen en kinderen met 
uiteenlopende problematieken (algemene 
ontwikkelingsvertraging,  vertraagde spraak- en 
taalontwikkeling,  autismespectrumstoornissen, aandachts-
tekortstoornissen,  complexe leerstoornissen). Het gaat om 
ambulante hulpverlening waarbij peuters en kleuters tijdens de 
schooluren komen en lagere schoolkinderen vooral na de schooluren. Om de drempel naar ons centrum 
te verlagen bieden we reeds vele jaren busvervoer aan de kinderen en ouders aan.  
 
Momenteel zoeken we voor onmiddellijke indiensttreding (ter vervanging van een zieke collega): 

1 chauffeur – begeleider 
 
voor busvervoer van peuters, kleuters en lagere schoolkinderen – zo snel mogelijk te beginnen 
 
Jouw functie:  
Met een minibus haal je kinderen thuis, op school of in de opvang op en brengt hen naar het 
revalidatiecentrum. Na de therapie breng je de kinderen terug thuis, naar school of naar de opvang. 
Tussen de ritten door worden er diverse kleine taken aan je toegewezen. 
 
Jouw kwalificaties: 
Je kan vlot en respectvol omgaan met kinderen (met ontwikkelingsproblemen) 
Je bent contactvaardig (naar ouders, leerkrachten, schooldirecties, verantwoordelijken van opvang, …) 
Je bent in het bezit van rijbewijs B en je hebt minstens 2 jaar rij-ervaring 
Je hebt een zeer goede kennis van de wegcode 
Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent stipt 
Je bent flexibel en wilt inspringen bij afwezigheid van een collega 
Je bent (bij voorkeur) woonachtig in de regio Zedelgem, Ichtegem, Jabbeke  
 
Wat biedt CAR ’t Veld jou? 
Een vervangingscontract voor 34 uren/week gespreid over 4 dagen met een vast uurrooster (geen 
weekends en feestdagen) 

• Maandag: 7u30 – 10u45 en van 11u15 – 17u30 

• Dinsdag: 7u30 – 9u en van 11u15 – 17u30 

• Woensdag: 7u30 – 9u en van 11u15 – 17u 

• Donderdag: 7u30 – 10u45 en van 11u15 tot 17u30 
Een maandloon overeenkomstig de IFIC functieclassificatie: functie chauffeur patiëntenvervoer – 
categorie 9 
Een aangename job met een grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
Uren kunnen indien gewenst uitgebreid worden naar een voltijdse betrekking met 4 bijkomende uren 
onderhoud.  
 
Spreekt deze job je aan?  
Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie met C.V. naar Leen Cautereels, directeur via mail: 
info@tveld.be. Voor meer inlichtingen kan je ook telefonisch contact opnemen tel. 050/25.00.90. 
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