
Buschauffeur  

(originele online-versie) 

 

Wij, de kinderen en het personeel van de 

scholen van GO! Hamme, zijn op zoek naar 

een gemotiveerde buschauffeur met een hart 

voor kinderen die ze 's morgens wil ophalen 

en 's avonds veilig naar huis wil vervoeren. 

Overdag kan jij ingeschakeld worden tijdens 

het L.O. of zwemvervoer. Indien je houdt 

van ritten over een lange afstand is deze 

vacature zeker iets voor jou omdat je hen 

soms ook tijdens ééndaagse reizen tot hun 

bestemming mag brengen. 

  

Buschauffeur  

(door de trainees herwerkt) 

 

Wij, de kinderen van de GO! scholen van 

Hamme, zijn op zoek naar jou! Een 

gemotiveerde buschauffeur met een hart 

voor kinderen. Die ons 's morgens ophaalt en 

's avonds veilig naar huis vervoert.  

Overdag zorg je ervoor dat we zo lang 

mogelijk kunnen sporten of zwemmen. En 

hou jij ook van ritten over een langere 

afstand tijdens dagreizen? Dan is deze 

vacature zeker iets voor jou. Wij zijn 

benieuwd om je te ontmoeten! 

 

 

• Je beschikt over het rijbewijs D en de 

vakbekwaamheid (code 95). Je moet 

bovendien medisch geschikt worden 

verklaard. 

• Je kan zelfstandig werken en de 

planning van de busritten uitvoeren. 

• Jouw samenwerking met de directeur, 

het secretariaat, de busbegeleiding en 

leerkracht verloopt vlot. 

• Je bent steeds tijdig aanwezig zodat 

de bus stipt kan vertrekken of op tijd 

op de bestemming aankomt. 

• Je houdt je aan de verkeersregels en 

neemt geen onnodige risico's ... je 

bent tenslotte met veel kinderen op 

stap. 

 

 

 

• Jij maakt voor ons van iedere rit een 

plezierreisje. Om onze mama's en 

papa's gerust te stellen, ben je de 

alerte chauffeur die medisch geschikt 

achter het stuur zit. 

• Je schakelt als de beste tussen 

planningen en busritten. 

• Jouw gaspedaal gaat open om de 

warme sfeer tussen collega's van 

brandstof te voorzien. 

• Jouw stiptheid geeft iedereen de 

zekerheid dat ze tijdig op hun 

bestemming raken. 

• Wij zijn je dankbaar dat je voor ons 

en onze vriendjes in het verkeer 

zorgt. Waarom? Omdat jij de 

verkeersregels respecteert en ons op 

een rustige manier door het verkeer 

loodst. 

• De gemotiveerde mensen op onze 

school zorgen voor fijne 

werkomstandigheden in een toffe 

sfeer. Doe jij mee? 

 



 

 

• Fijne werkomstandigheden in een 

toffe sfeer met gemotiveerde collega's 

• Een vast uurrooster voor de ochtend- 

en avondritten gekoppeld aan een 

flexibele invulling voor de dagritten 

(lang op voorhand geweten) 

• Indien meer uren nodig zijn, kan dit 

mogelijks aangevuld worden met uren 

onderhoudspersoneelslid 

• Vast maandloon - anciënniteit kan -

deels- overgenomen worden 

• Veel vakantiedagen die onmiddellijk 

opgebouwd worden en vakantiegeld 

• Fietsvergoeding 

 

 

• Onze school kiest voor jou een vast 

uurrooster voor de ochtend- en 

avondritten, gekoppeld aan een 

flexibele invulling voor de dagritten. 

• We hebben je graag de hele dag op 

school. Klusjes uitvoeren als 

onderhoudspersoneelslid houdt ons de 

hele tijd in elkaars buurt. 

• Iedere maand krijg je een vast 

maandloon. Jouw anciënniteit wordt 

gedeeltelijk overgenomen en geeft 

extra loon vanaf dag 1. 

• Jij werkt zo hard dat jij veel 

vakantiedagen en vakantiegeld 

verdient. 

• Jij fietst graag om naar school te 

komen. Want wij houden van een 

gezonde stijl. Je krijgt dan ook een 

extra fietsvergoeding. 

 

 



 


