Gezocht:
enthousiaste
coördinator (vrijwillig)
De buurtbusvereniging Rijnwaarden gaat voor goed openbaar
vervoer in de Regio Zevenaar. Zonder buurtbusvereniging bestaat
hier geen openbaar vervoer. Met genoeg enthousiaste vrijwilligers
vanuit de vereniging is een sluitende dienstregeling mogelijk.
Dit heb jij:
• Affiniteit met het openbaar vervoer
• Kennis van Excel
• Een rijbewijs B en je bent niet ouder
dan 75 jaar
Dit ga je doen:
Plannen en in stand houden van
de busverbinding tussen Zevenaar,
Elten en ‘t Gelders Eiland.
Verder zet je reservechauffeurs in bij
ziektes, verhelp je kleine storingen,
ben je het aanspreekpunt voor chauffeurs
tijdens hun dienst, heb je contact met de
technische dienst van Connexxion
en verricht je lichte administratieve
werkzaamheden.

Dit krijg je:
De vereniging stelt een mobiele telefoon
beschikbaar en je ontvangt een reiskostenvergoeding die je voor de functie maakt.
Je komt terecht in een gezellige vereniging
vol enthousiaste vrijwilligers.
Zie jij het zitten om de bewoners van
de Regio Rijnwaarden/Zevenaar deze
service te bieden? Heb jij zin om 1 á 2
dagen per week een coördinatordienst te
draaien?
Neem dan contact op met Jory
Minkman op 06 - 23 746 324 of meld
je via www.buurtbusrijnwaarden.nl
of secretaris@buurtbusrijnwaarden.nl.

Chauffeur
gezocht!
De buurtbusvereniging Rijnwaarden gaat voor goed openbaar
vervoer in de Regio Zevenaar. Zonder buurtbusvereniging bestaat
hier geen openbaar vervoer. Met genoeg enthousiaste vrijwilligers
vanuit de vereniging is een sluitende dienstregeling mogelijk.
Gezocht: gemotiveerde vrijwilligers in het bezit van rijbewijs B
en niet ouder zijn dan 75 jaar.
Dit ga je doen:
Heb jij tijd en zin om twee dagdelen
per week een dienst van ongeveer 3
á 4 uur te rijden op de buurtbus in de
mooie Liemerse omgeving?
Dit krijg je:
Je ontvangt een onkostenvergoeding
per maand voor het reizen van je
woning naar het stallingsadres of de
wisselplaats.

En je komt terecht in een gezellige
vereniging vol enthousiaste vrijwilligers
met door het jaar heen informele
bijeenkomsten.
Zie jij het zitten om de bewoners van de
Regio Zevenaar deze service te bieden?
Neem dan contact op met Jory
Minkman op 06-23746324 of meld je
via www.buurtbusrijnwaarden.nl of
secretaris@buurtbusrijnwaarden.nl.

