
Op bezoek bij familie of winkelen in de stad?  Naar de kapper of voor controle naar het 
ziekenhuis? Wij vervoeren inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar 

vervoer in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit doen wij in opdracht van de gemeenten Blaricum, 
Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp, Wijdemeren. Inwoners kunnen bij de 

gemeente deze WMO-voorziening aanvragen. Inwoners ontvangen dan een Wmo-pas en kunnen 
telefonisch of online een rit reserveren. Onze klantenservice is 7 dagen per week bereikbaar. 

Sinds kort verzorgen wij ook het leerlingenvervoer in deze regio. Er werken ca 160 medewerkers 
bij onze organisatie. Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een :

Planner Wmo vervoer
24 á 32 uur per week

Wat ga je doen
 ✓ Je maakt goede ritcombinatie ’s, zodat we geen onnodige kilometers maken.
 ✓ Je stuurt het rijdend personeel aan bij de toewijzing van de routes.
 ✓ Je signaleert en anticipeert op piekmomenten in de planning.
 ✓ Je signaleert problemen op de weg (files, ongeval, slecht weer etc.)
 ✓ Je verzorgt de eerste lijn communicatie bij calamiteiten.
 ✓ Je ondersteunt andere afdelingen als dit nodig is.
 ✓ Je voert administratieve werkzaamheden uit die horen bij de planning.
 ✓ Werkzaamheden worden uitgevoerd op ons kantoor in Baarn.

Wat verwachten we van jou
 ✓ Je bent uiteraard klantvriendelijk en stressbestendig.
 ✓ Je bent creatief en hebt een groot probleemoplossend vermogen.
 ✓ Je bent computervaardig.
 ✓ Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 ✓ Je staat stevig in je schoenen en kan goed overtuigen.
 ✓ Je bent flexibel inzetbaar (ook avonden en weekenden) volgens rooster.
 ✓ Je hebt een goede stratenkennis van de Regio Gooi en Vechtstreek
 ✓ Je woont bij voorkeur in de regio Gooi en Vechtstreek.

Wat krijg je er voor terug
 ✓ Een verantwoordelijke functie, vol sociale contacten binnen een leuk team.
 ✓ Een interne opleiding tot planner en indien nodig een externe opleiding.
 ✓ Een salaris conform cao-taxi afhankelijk van ervaring 
 ✓ Uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Wil je graag meer informatie, neem dan contact op met de afdeling P&O via de mail  po@vervoergv.nl of  
bel 088 – 829 44 13). 

Hebben we jouw interesse gewekt, druk dan op de knop “solliciteren”.  
We komen heel graag persoonlijk in contact met jou!

Vervoer Persoonlijk & betrouwbaar


