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Taxi Chauffeur leerlingenvervoer Zwolle (1 of meer
dagen per week)

Werkgever

Wie zoeken wij?

Type dienstverband

Als chauffeur zet jij je graag in voor anderen, waardoor jij jouw bijdrage levert aan
de maatschappij. Wij verzorgen het leerlingenvervoer in de regio Zwolle. Onze
leerlingen kunnen door gedragsproblemen, een handicap of ziekte niet zelfstandig
naar school en daar kan jij ze mee helpen. Werk jij graag met kinderen en
jongeren? Pak jij je verantwoordelijk en wil je zelfstandig werken bij een mooi
bedrijf met een gezellige groep collega’s? Dan is rijden voor RM Taxi Zwolle echt
iets voor jou!

Rijden voor RM Taxi Zwolle in het leerlingenvervoer, wat houdt dat in?
De scholen in Zwolle en in de regio hebben verschillende begin- en eindtijden. Jouw
rijtijden vallen in de ochtend tussen 07.00 uur – 09.30 uur en in de middag tussen
14.30 uur – 17.00 uur. Op woensdag kan dit eerder zijn. Een gemiddelde route
duurt 1,5 uur tot 2 uur. Onze schoolroutes variëren van 1 tot 8 kinderen per route en
worden veelal vervoerd in taxibussen. Als taxichauffeur bij RM Taxi ben jij hét
visitekaartje van het bedrijf. Wij zijn trots op onze chauffeurs en zorgen met onze
bedrijfskleding voor een professionele uitstraling. In je werk staat veiligheid van
jezelf, je klanten en medeweggebruikers voorop!
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Wat heeft RM Taxi Zwolle jou te bieden?
Een verantwoordelijke en zelfstandige route
Een schoon en duurzaam voertuig (eventueel bij huis)
Een werkdag of dagdeel naar keuze
Een brutosalaris tussen € 11,62 – € 15,17 per uur (CAO Taxivervoer)
Een pensioenregeling via het Pensioenfonds Vervoer
In- en externe opleidingen naar behoefte van de medewerker

Wat moet je kunnen voor deze uitdagende baan?
Je bent doordeweeks beschikbaar voor een route in de ochtend en/of een
route in de middag op een dag of dagen naar keuze.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift
Je bent klantvriendelijk en hebt een representatieve uitstraling
Je hebt een inlevingsvermogen met betrekking tot de doelgroep die je
vervoert
Je houdt van een schone en nette auto of bus en zorgt dat deze
onderhouden wordt
Je bent in het bezit van Rijbewijs B
Je bent in het bezit van een chauffeurskaart Taxi of bereid om deze te gaan
behalen
Je bent woonachtig in de omgeving van Zwolle

Waarom werken bij RM Taxi Zwolle?
RM Taxi Zwolle is een ondernemend taxibedrijf met ruim 60 bevlogen
medewerkers. Wij zijn begonnen in 2002 met een luxewagen voor straattaxi en zijn
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intussen uitgegroeid tot een duurzaam taxibedrijf met vele vervoerssoorten. Zo
rijden wij het zakelijke vervoer, WMO vervoer, leerlingenvervoer, ziekenvervoer,
rolstoelvervoer en straattaxi.
De diversiteit aan vervoer zorgt ervoor dat jij als beginnend taxichauffeur altijd
doorgroeimogelijkheden hebt. Heb jij ervaring als allround taxichauffeur, dan is er
afwisseling genoeg binnen ons bedrijf. Wij zijn namelijk volop in beweging.
Bij RM Taxi Zwolle is geen dag hetzelfde. Kwaliteit en service staat bij ons hoog in
het vaandel. Wij zorgen voor mooie bedrijfskleding, een goed onderhouden auto en
willen dat al onze klanten de zorg en service krijgen die ze nodig hebben. Elke dag
streven wij naar een hogere klanttevredenheid.
RM Taxi was in 2018 het eerste taxibedrijf in Zwolle met een elektrische auto.
Inmiddels zijn de elektrische auto’s steeds meer in opmars en beschikken wij over 8
volledig elektrische auto’s. Binnen ons bedrijf hebben wij een eigen laadplein, zowel
binnen als buiten, waar de elektrische auto’s geladen kunnen worden.
Grotendeels rijden onze rolstoelbussen en groepsvervoer bussen op groengas en
voor de toekomst hopen wij geheel CO2 neutraal te kunnen gaan rijden.
Als taxichauffeur van RM Taxi Zwolle ben jij een zeer belangrijk deel van ons
geheel. Wij hebben een informele werksfeer en je kunt elke dag collega’s
ontmoeten op onze gezellige standplaats aan de Popovstraat in Zwolle. De
werkomgeving is plezierig en wij werken in een team van jong tot oud.
Wij vinden het fijn om onze medewerkers extra te verwennen en dat doen we o.a.
door het organiseren van een bedrijfsfeest op locatie in de zomer en rondom kerst.
In samenwerking met het Sociaal Fonds Mobiliteit bieden wij jou diverse
mogelijkheden aan om fit en gezond te blijven.

Wil jij solliciteren als taxichauffeur leerlingenvervoer?
Dat kan op verschillende manieren:
Bellen met 038 – 420 4220 en vraag naar de heer Erik Lieftink.
Stuur een e-mail met motivatie naar info@rmtaxi-zwolle.nl onderwerp
“sollicitatie”
of neem contact met ons op via onze website www.rmtaxi-zwolle.nl
Ben je op dit moment uitkeringsgerechtigd voor WIA, WAO, WAZ, Wajong,
Participatiewet/Bijstand of WW? Of zit je in een 2e spoortraject/outplacement? Of
ben je met pensioen, maar wil je graag nog iets doen? Voel je welkom bij RM Taxi
Zwolle!
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