Werklocatie

Roads Vervoer

Wat is Roads Vervoer?
Roads Vervoer helpt mensen op weg! Het transportbedrijf
is gespecialiseerd in vervoer van kwetsbare mensen naar
dagbestedingsprojecten. Daarnaast doet Roads Vervoer post- en
pakketbezorging, kleine verhuisopdrachten én rijdt de broodroute
om diverse Amsterdamse restaurants van vers brood te voorzien.
Het team van Roads Vervoer bestaat uit 2 teamleiders, een
werkbegeleider, twee werkbegeleiders in opleiding en circa 60
deelnemers verspreid over de week.
Roads Vervoer is een initiatief van Roads
Roads is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een
psychiatrische, verslavings- of justitiële achtergrond naar werk.
Bij Roads gaat u écht aan de slag! Eventueel gecombineerd met
behandeling, therapie of scholing.

Bijzonderheid van Roads Vervoer
Werken bij Roads Vervoer is dankbaar werk, in een hecht en
gezellig team. Door een bepaalde mate van vertrouwen en
verantwoordelijkheid krijgt u de kans om te werken aan uw
talenten. Wanneer u langere tijd bij Roads Vervoer werkt, kunt u in
aanmerking komen voor een opleiding beperkte taxipas. Beperkt
wil zeggen dat u geplande vervoersritten mag rijden, met vaste
passagiers, routes en tijden. Ook bijzonder aan Roads Vervoer:
iedere dag serveren we een lekkere warme lunch voor het hele
team.
Hoe ziet mijn begeleiding er uit?
U begint altijd als bijrijder zodat u kunt ervaren wat het werk
inhoudt en u de routes leert kennen. Hierna volgt een rijtest.
Wanneer u de test goed heeft afgerond, gaat u aan de slag als
chauffeur. Bij geschiktheid kunt u een opleiding beperkte taxipas
volgen. Hiernaast krijgt u begeleiding bij het leren van algemene

vaardigheden die bij werken horen, zoals samenwerken, kritiek
krijgen, voor uzelf opkomen en natuurlijk vormgeven aan uw eigen
toekomst. Op basis van uw talenten, mogelijkheden en uitdagingen
wordt een plan gemaakt dat we volgen en evalueren door middel
van Talent Ontwikkel Gesprekken (TOG).
Welk vak leer ik?
Chauffeur, receptionist of keukenmedewerker.
Waaruit bestaat het werk?
> Chauffeur: Mensen van en naar hun dagbesteding vervoeren
of het vervoer van producten (o.a. de broodroute). U heeft veel
contact met mensen met verschillende achtergronden.
> Receptie: Telefoon beantwoorden en gesprekken doorverbinden
naar de juiste persoon. Gastheerschap hoort hier ook bij:
bezoekers welkom heten en verder helpen.
> Keuken: Meehelpen met het bereiden van de dagelijkse warme
lunch voor circa 30 personen. Taken zijn helpen met inkoop,
voorbereidingen treffen zoals snijwerk en afwassen.

Wat is mijn eindresultaat?
Tevreden klanten, werkervaring als chauffeur en wellicht een
beperkte taxipas! Ook als receptionist of keukenmedewerker
doet u veel ervaring op. Hiermee kunt u doorstromen naar ander
vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk. Tot slot natuurlijk
ook een gezellige tijd in een hecht team.
Aanmelden en meer informatie:
Uw behandelaar of begeleider kan u aanmelden voor Roads
vervoer. U kunt zich ook zelf aanmelden via
aanmelden@roads.nl. Voor algemene informatie en vragen
over financiering kunt u contact opnemen met het secretariaat
van Roads: 020-590 86 20. Roads is bereikbaar op werkdagen
van 09.00-17.00 uur. Heeft u specifieke vragen, dan kunt u terecht
bij het team van Roads Vervoer: 020 -590 57 57. Roads Vervoer
is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 07.30-16.30 uur. Bij
belangstelling kunt u iedere vrijdag om 12.00 uur langskomen bij
Roads Vervoer voor een kennismakingsgesprek. Kijk ook eens op:
www.roads.nl en www.roadsvervoer.nl.

Wat wordt er van mij verwacht?
Bereidheid om te werken in verschillende diensten tussen
07.30 – 17.30 uur. Hiernaast: goede inzet, samenwerking met
collega’s, meedenken, servicegerichtheid en hygiënisch werken.
Voor het behalen van de beperkte taxipas, moet u in aanmerking
komen voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
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