
Groep Ubuntu is een sociale netwerkorganisatie die mensen met 
een beperking, maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en hun 
omgeving inspireert en ondersteunt. Als netwerkorganisatie kunnen 
we mensen vanuit een heel ruim aanbod de juiste ondersteuning op 
maat bieden. We creëren activiteiten, dienstverlening en werkplekken 
voor en door mensen en dit op vlak van werken, wonen, vorming & 
vrije tijd, gezin & kind, mobiele ondersteuning en therapie. Voor onze 
dienst facility zijn wij op zoek naar een chauffeur om de contuinuïteit 
van de werking verder te kunnen blijven garanderen.

Dienst facility verzorgt het vervoer van de cliënten en bereidt 
daarnaast ook maaltijden voor. 

FACILITY/CHAUFFEUR

VACATURE

CHAUFFEUR

‘Als chauffeur ben je 
de spilfiguur tussen 
het netwerk en de 
dagbestedingscentra.’  

‘Je bent flexibel en betrouwbaar. ’  



OPDRACHT
Als chauffeur zijn dit je verantwoordelijkheden: 
   je vervoert cliënten (mensen met een beperking) naar 
de dagcentra
 je bent de spilfiguur tussen het netwerk en 
dagbestedingcentra
   je ritten situeren zich in de regio Zuid-West-Vlaanderen
   je werkt in gesplitste diensten (ochtend en avond)

Je bent klantgericht en luistert naar de behoeften en 
wensen van de cliënt. Je bent rustig, betrouwbaar 
en flexibel ingesteld. Je beschikt over goede 
communicatievaardigheden en kan zelfstandig werken. 
Daarnaast ben je in het bezit van een rijbewijs B en 
je kan je verplaatsen tot de standplaats van de bus.  
Werken in gesplitste uren (ochtend –en avond) vormt 
geen probleem voor jou. De ritten situeren zich in regio 
Zuid-West-Vlaanderen.

COMPETENTIES

Je wil werken in een organisatie met een  
maatschappelijke meerwaarde en een sociale impact 
waar diversiteit als een rijkdom beschouwd wordt 
en waar de mens centraal staat. Jouw basishouding 
stemt overeen met de visie en de kernwaarden van 
Groep Ubuntu: je handelt vanuit een emancipatorische 
grondhouding en een holistische en inclusieve visie. 

AANBOD & TROEVEN

  We bieden jou een halftijds contract van 19u per 
week met verloning volgens barema paritair comité 
319.01, maximum klasse 2 (volgens diploma en relevante 
anciënniteit). 
   Tewerkstelling in een vooruitstrevende en groeiende 
organisatie met een warme, persoonlijke en professionele 
weksfeer en in een leuk team van collega’s.
   Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid HR-, 
vormings- en loopbaanbeleid.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de vacature via e-mail naar  
steffy.tran@groepubuntu.be. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van je 
kandidatuur. Meer info over Groep Ubuntu kan je vinden op onze website.
#wezijnubuntu #menszijndoejesamen

Steffy Tran


