
 

 

 

 

Vzw Comforte is een sociale organisatie die diensten aanbiedt in het kader van dienstencheques in de regio Zuid West-
Vlaanderen. Het gaat om hulp in het huishouden, boodschappen, strijk en vervoer van personen met een 
mobiliteitsbeperking. Iedereen kan een beroep doen op onze dienstverlening, maar de focus ligt vooral op het verhogen van 
de levenskwaliteit van klanten met bijzondere noden. Door een kwaliteitsvolle ondersteuning en coaching op maat streven 
we bovendien naar een duurzame tewerkstelling voor medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor regio 
Kuurne-Kortrijk zoeken wij een: 

Chauffeur (m/v) 

 
 
 
 
 
Als goedlachse chauffeur sta je in voor het vervoer van minder mobielen en/of personen met een (vermoeden) van een 
beperking naar dagcentra, ziekenhuizen, dagbesteding, etc. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en brengt klanten veilig 
naar hun bestemming en terug. Dagelijks noteer je het vertrek- en aankomstuur met het aantal gereden kilometers.  
 
Je werkt in gesplitste diensten en rapporteert aan de verantwoordelijke voor de planning van het vervoer.  
 
 
 
 
 

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en kernwaarden van onze organisatie: je handelt vanuit een emancipatorische 
en inclusieve visie en staat open voor diversiteit. Je bent gericht op samenwerken en je beschikt over het nodige 
leervermogen en de zelfstandigheid. 

Je bent erg klantgericht en stelt veiligheid voorop. Je bent rustig, betrouwbaar en flexibel ingesteld. Je beschikt over goede 
communicatievaardigheden en kan zelfstandig werken. Je werkt deeltijds in gesplitste uren, occasioneel zaterdagwerk 
schrikt je niet af. Je hebt ervaring met het vervoeren van personen en bent in het bezit van een rijbewijs B. Daarnaast 
beschik je over een blanco bewijs van goed gedrag en zeden. 

Je bent je bewust van te werken binnen een ondersteuningsnetwerk voor personen met een verstandelijke beperking. Je 
hebt een respectvolle houding t.o.v. de cliënten en staat open voor relevante informatie m.b.t. de beperking van de 
cliënten en handelt hiernaar. 

 
 

Wij bieden een contract van bepaalde duur met optie vast voor een tewerkstelling van 25u/week. Verloning volgens PC 
322.01, inclusief extralegale voordelen bij een vast contract.  Je werkt in de regio van Kuurne/Kortrijk. De voorziene 
opstartdatum is 01/07/2021.  

We onthalen je in een warme sfeer en voorzien de nodige werkkledij en – schoenen. Je krijgt de mogelijkheid om je kennis 
te verruimen door het volgen van opleiding. We houden rekening met de work-life balance van onze medewerkers en 
bieden een tewerkstelling aan op maat.  

 
 
 

Ben jij al enthousiast ? Wacht dan niet langer om te solliciteren. Stuur je sollicitatiebrief en CV zo snel mogelijk via mail naar 
faustine.vanderbeke@groepubuntu.be. Gezien onze organisatie veel mogelijkheden biedt nodigen wij iedereen uit die zich 
aangesproken voelt na het lezen van de vacature. Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van jouw kandidatuur. 
Meer info kan je terugvinden op onze website. Sollicitatiegesprekken gaan door op 17 of 18 juni.  
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