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 Deze vacatures zijn enkel bestemd voor personen die voldoen  

aan de voorwaarden van de inschakelingsbetrekking (Art. 60 §7) 

 

Het OCMW is op zoek naar een 

 Chauffeur-begeleider (m/v/x) 
           

 

Plaats: Sint-Pieters-Woluwe (Ecosoc of privé). 

 

Taken: Uw functie is essentieel op het gebied van vervoer en persoonlijke hulp! 

Bent u ‘mensgericht’ en wilt u hulp en steun bieden aan kwetsbare personen? 

 

Als chauffeur-begeleider zijn dit uw verantwoordelijkheden: 

 

Autonoom maar met voortdurende ondersteuning vanaf de tweede lijn: 

 

 Het overeengekomen uurrooster respecteren; 

 De klanten helpen bij het in- en uitstappen; 

 Bagage en accessoires (rollator enz.) in- en uitladen; 

 De reiziger informeren; 

 Oog hebben voor uw taal, gedrag en houding wanneer u in contact komt 

met de klant; 

 Op een professionele manier omgaan met onbegrip of klachten van klanten; 

 De navigatieapparatuur gebruiken (gps, CB, wegenkaarten, stadsplan …); 

 Een route uitstippelen op basis van de verkeersomstandigheden; 

 De snelheid van het voertuig aanpassen aan de weersomstandigheden, de 

weg en het verkeer; 

 Klachten van de klant melden aan de verantwoordelijke; 

 Gegevens bewaren over de uitvoering van de taken; 

 De regels en afspraken van de organisatie naleven; 

 De werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen controleren 

(banden, verlichting, remmen, ABS, snelheidsbegrenzer, cruisecontrol, 

motor ...) ; 

 De standen van de meters en de controlelampjes controleren; 

 Onderdelen vervangen indien nodig (lamp …); 

 Het peil van brandstof, olie, koelvloeistof en remvloeistof controleren en 

indien nodig bijvullen; 
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 Indien nodig de onderdelen smeren; 

 De onderdelen beschermen tegen vorst; 

 De netheid van het voertuig en de laadruimte controleren; 

 Het voertuig reinigen en het afval sorteren volgens de richtlijnen; 

 Olievlekken opruimen; 

 Slijtage en problemen melden aan de verantwoordelijke; 

 Uw rijstijl aanpassen aan het vervoer van pbm; 

 De administratieve formaliteiten voor personen met een handicap 

vervullen; 

 Rolstoelen bedienen;  

 

Vereist profiel en competenties: 

Technische vaardigheden: 

 De veiligheidsregels van personen kennen en naleven; 

 Het verkeersreglement kennen en naleven; 

 De principes van de klantenrelatie begrijpen; 

 Beschikken over een basiskennis in automechanica; 

 De verschillende pathologieën van personen herkennen en het eigen gedrag 

daaraan aanpassen; 

 De deontologische regels kennen en naleven; 

 De rolstoelen veilig kunnen vastzetten. 

 

Relationele vaardigheden: 

 Gemotiveerd zijn; 

 Zelfvertrouwen hebben; 

 Stipt zijn; 

 Flexibel zijn; 

 Kunnen communiceren; 

 In team kunnen samenwerken; 

 Durven ondernemen; 

 Respect tonen voor anderen; 

 Richtlijnen kunnen naleven (werk- en veiligheidsrichtlijnen); 

 Zin hebben voor organisatie; 

 Empathie tonen. 
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Talenkennis: 

 Vlot Frans spreken, lezen en schrijven op basisniveau. 

 

Andere vereisten (toegang tot het beroep, rijbewijs): 

 In het bezit zijn van een rijbewijs + slagen voor de medische selectie 

(tijdens het medisch onderzoek bij aanwerving); 

 Bewijs van goed gedrag en zeden model 2 moet voorgelegd worden aan het 

OCMW als werkgever. Vanwege de AVG bezorgen wij uw uittreksel niet 

rechtstreeks aan onze partner. 

 

Uurrooster: 

Een voltijds uurrooster van 37.30 u/week, van maandag tot vrijdag:  

van 8.30 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.30 uur. 

Duur middagpauze: 30 minuten 

 

Deze uren kunnen eventueel overschreden worden omdat het transport of de 

begeleiding van een persoon met beperkte mobiliteit niet kan worden beëindigd 

voor deze persoon op zijn plaats van bestemming wordt afgezet. Verkeershinder 

kan het uurrooster altijd beïnvloeden. Overuren moeten opgenomen worden. 

 

Geplande opleidingen in het kader van de uitgeoefende functie: 

Een interne opleiding tijdens de inwerkperiode gegeven door lesgevers en 

aangepast aan de capaciteiten van de werknemer. 

 

Datum van indiensttreding: 

Zo snel mogelijk. 

 

Om te solliciteren: 

Laat uw arbeidsbemiddelaar weten dat u zich kandidaat wilt stellen door een 

bijgewerkt cv te bezorgen.
 


