
Datum	2	september	2019	

 

 

 

 

RIBW PartNer in L&M 
Logistiek & meer… 

 
Vacature Trajectdeelnemer Chauffeur 

 
 
Om deze vacature te vervullen is een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding vereist. 
Trajectbegeleiding vanuit RIBW’s Bureau Daadwerk biedt indien nodig ondersteuning bij de aanvraag. 
 
Als trajectdeelnemer bij L&M  werk je een aantal afgesproken dagdelen in de week. Een traject is er op gericht om 
arbeidsvaardigheden te leren en/of verder te ontwikkelen. Samen met begeleiders en je collega’s ga je plan- en 
doelmatig aan de slag om te ontdekken wat jouw talenten zijn en wat je hier mee kan.  
 
Als chauffeur bij L&M ben je verantwoordelijk voor het vervoeren van de meest uiteenlopende zaken. Je vervoert 
post, personen of goederen. Je bent het visitekaartje van L&M.  
 
Voor het werken bij L&M is het belangrijk dat je wil werken aan doelen. We verwachten van je dat je betrouwbaar 
bent en je aan afspraken kan houden. Ook verwachten we dat je waarde hecht aan collegialiteit.  
 
 
Wat we vragen: 

• In het bezit van een geldig rijbewijs B of BE 
• Heb je ook een geldig ander rijbewijs is dat een pre.  
• Je hebt een representatief voorkomen en draagt indien nodig voorgeschreven bedrijfskleding (deze krijg 

je van L&M in bruikleen). 
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat met onze klanten te communiceren. 
• Je houdt je aan de binnen L&M geldende gedragscode. 

 
 
Wij bieden jou: 

• Een prettige en zinvolle dagbesteding op een arbeidsmatig project. 
• Een werkplek met ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. 
• Een werkplek waar je ervaring op kunt doen gericht op een eventuele reguliere baan. 
• Een werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke mogelijkheden. 
• Een reiskostenvergoeding. 
• Mogelijkheid tot het volgen van scholing, training en cursussen. 

 
Denk je dat dit wat voor je is of wil je meer informatie? Neem dan contact op met; 
 
Frank van Eldijk; 0655370082, F.v.Eldijk@ribw-nr.nl  
Jasper Leupen;  0630661238, J.Leupen@ribw-nr.nl 	


