
Chauff eurs personenvervoer
in Breda, E� en-Leur en Zundert

(15 tot 40 uur p/wk)

Connexxion (voorheen Taxicentrale Midden-Brabant) vervoert doelgroepen die nét even meer 
aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen naar speciaal onderwijs of mensen met een 
WMO-vervoerspas. Zij kunnen niet zelfstandig naar hun bestemming, omdat lopen, fi etsen of 
openbaar vervoer voor hen geen op� e is. 

Hiervoor zoeken wij per direct CHAUFFEURS! Full� me of Par�  me

TIJDELIJKE AKTIE:  Heb je een geldige Chauff eurspas Taxi? En kom je bij ons werken?
Dan ontvang je een bonus van € 500 !!!

Heb je nog geen chauff eurskaart? Dan kunnen wij je hiervoor laten opleiden. 
Chauff eurs kunnen bij ons zowel full� me als par�  me aan de slag.
Par�  me als je op een vast route rijdt in het Groepsvervoer / Leerlingenvervoer (ma-vr).
Full� me als je in het rooster meedraait van het zgn. Vraaga� ankelijke vervoer.
Vaak kun je ook een combina� e van beide vervoerssoorten rijden en ben je dus allround chauff eur. 

Vraag bij ons naar de mogelijkheden:
We zoeken voor iedereen een passende oplossing!

Wat bieden wij?
Een leuke, afwisselende en verantwoordelijke baan. Geen dag zal hetzelfde zijn! Door een 
combina� e van werksoorten kun je meer uren maken, dan dat je uitsluitend met leerlingen-
vervoer zou kunnen doen. Maar we zijn ook blij met mensen die alleen Groepsvervoer willen 
rijden op doordeweekse dagen. Een groot deel van onze chauff eurs zijn na hun pensioen nog 
jaren ac� ef in deze vervoersvorm.  

Als taxichauff eur bij Connexxion draag je ook een steentje bij aan de maatschappij. 
Want één ding is zeker, de passagiers zijn blij met een vriendelijke en gemo� veerde chauff eur. 
Jij kunt het verschil maken!

Interesse? 
Solliciteer direct via een telefoontje of whatsapp naar 06-1022 0900
of stuur een e-mail naar jan.suijkerbuijk@transdev.nl

Connexxion (Taxicentrale Midden-Brabant)
is onderdeel van Transdev Nederland.
Kijk voor meer informa� e op
www.werkenbijtransdev.nl


