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Vacature Spin in het web nieuwe vervoersdienst Zoefzoef
Plus/min 8 uur per week
De Zoefzoef is een nieuwe vervoersdienst in Haarlem Zuidwest. Wij staan voor
kleinschalig flexibel vervoer in de wijk. Voor iedereen en speciaal voor wie minder
mobiel is. Zoefzoef wil bouwen aan een professionele vervoersorganisatie met
vrijwilligers. Onze kernwaarden zijn betrouwbare dienstverlening en plezierig werken
met ruimte voor eigenheid en eigen talenten.
De coördinator is onze dagelijkse spin in het web. Je kunt praktische vragen en problemen
beoordelen en zo nodig oplossen. Hierdoor zorg jij dat alles op rolletjes loopt. Je hebt geen
vaste werktijden maar we vragen je wel bereikbaar te zijn op kantoortijden. Ook spring je een
enkele keer in wanneer de chauffeur of ritplanner er onverhoopt niet is. Dit doe je vanuit onze
visie op de dienstverlening; we zijn flexibel naar onze klanten, klantvriendelijkheid, we bieden
betrouwbare dienstverlening en zorgen voor een plezierige rit voor mensen in de wijk.
De chauffeurs en rittenplanners zijn onze ogen en oren in de wijk. Zij komen met praktische
vragen, met verhalen, signalen en ideeën. Zij zijn ook ons visitekaartje en wij willen hen goed
faciliteren. Wij zoeken in de coördinator iemand die het leuk vindt om te coachen, kan zorgen
voor teamvorming en zorgt voor efficiënt en prettig overleg. We zoeken iemand met humor
en goede zin.
Onze ambitie is een stedelijke vervoersdienst die verankerd is in de wijk. Wil jij betrokken zijn
bij de ontwikkeling van een heel nieuwe vervoersdienst en daarbij meedenken in praktische
zin? Bijvoorbeeld het planningssysteem, de betaling door klanten, opleiding voor vrijwilligers
en begeleiding van kwetsbare passagiers.
Wij zoeken een vrijwillige coördinator maar willen gezien de gevraagde beschikbaarheid en
verantwoordelijkheid wel nadenken over een vergoeding of betaling in de vorm van
bijvoorbeeld een opleiding of een cursus gericht op jouw ontwikkeling. We bieden graag
ruimte voor jouw talent en ideeën.
Meer informatie: www.zoefzoefhaarlem.nl
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