
 
Parttime chauffeur 
 
Bij onze kleinschalige zorgorganisatie kan jij als chauffeur dagelijks het verschil maken voor onze 
cliënten. We werken daarom met een vaste groep chauffeurs om onze cliënten op een prettige en 
veilige manier van en naar de verschillende dagbestedingslocaties te vervoeren. 
 
Werken bij ZOMO 
ZOMO biedt professionele zorg aan (jong) volwassen mensen met een verstandelijke beperking met 
locaties in Leidsche Rijn, IJsselstein, Harmelen, Utrecht en Houten. De cliënten en hun ouders staan 
bij ZOMO centraal en wij zien de samenwerking en contact met de cliënt zelf en hun ouders dan ook 
als een essentieel onderdeel van de begeleiding.  
 
ZOMO staat voor uitstekende zorg en ondersteuning aan haar cliënten. Bij ZOMO géén onnodige 
bureaucratie en we sturen je niet van het kastje naar de muur. In onze kleine en gezellige organisatie 
maken we duidelijke afspraken, zijn de communicatielijnen écht kort en geven we jou de vrijheid om 
samen met je collega’s invulling te geven aan de dagbesteding. Dit maakt werken bij ZOMO zowel 
uitdagend als bijzonder prettig! 
 
Van onze nieuwe collega vragen wij: 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B (schakel). 
• Ervaring / affiniteit in het werken met mensen met een verstandelijke beperking is een pré. 
• Je staat stevig in je schoenen en je beschikt over een open, respectvolle en 

oplossingsgerichte werkhouding 
• Je werkt een aantal vaste dagen per week, maar je bent flexibel en je bent bereid om                     

soms wat extra te werken 
 

Dit bieden wij: 
De cliënten kijken ernaar uit om je te ontmoeten. Als je bij ons komt werken dan biedt ZOMO je: 

• Een leuke functie voor ongeveer 10 uur per week 
• Een bruto maandsalaris van maximaal € 2.524 (afhankelijk van opleiding en ervaring) 

conform de CAO Gehandicaptenzorg. Deze functie is ingeschaald in FWG 20. 
• De gewerkte uren worden maandelijks in de volgende maand op basis van een integraal 

uurloon (het basis uurloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en compensatie voor 
opgebouwde vakantie uren, PBL uren en erkende doordeweekse feestdagen) uitbetaald. 

• De kans om onderdeel te worden van een leuke, mensgerichte organisatie! 
 
Solliciteren: 
Wil je als chauffeur bij ons komen werken? Leuk! Stuur dan je cv en motivatiebrief naar 
routeplanning@zomozorg.nl en dan spreken we elkaar snel! Voor meer informatie over deze functie 
en/of onze organisatie verwijzen we graag naar onze website: www.zomozorg.nl. 


