
 

 

 

GEZOCHT 
 

Chauffeurs (m/v) voor de buurtbus in  
Almere, Nobelhorst  

 
Dit betreft een vacature voor vrijwilligerswerk 

Houdt u van contact met mensen, vindt u service bieden leuk, bent u gastvrij en rijdt u graag? 
Lijkt het u leuk om samen met meerdere vrijwilligers personenvervoer te verzorgen voor 
inwoners uit uw eigen woonomgeving? Word dan chauffeur op de buurtbus. In Almere wordt 
voor de wijk Nobelhorst een buurtbusproject opgestart. 
 
Als buurtbus chauffeur verzorgt u personenvervoer op lijn 525 tussen de Wijk Nobelhorst en 
Sallandsekant.  

De buurtbus gaat met ingang van maandag 11 december 2017 van maandag tot en met 
zaterdag rijden. Van maandag t/m vrijdag zal de buurtbus rijden tussen 09.15 tot 15.30 uur 
en van 19.15 tot 22.00 uur. Op zaterdag rijdt de buurtbus van 08.35 tot 18.35 uur. 
Het vervoer wordt uitgevoerd met 8-persoons busjes. 
 
Bent u: 
• Sociaal vaardig 
• Een (of meerdere) dagde(e)len per week beschikbaar 
• In het bezit van een geldig rijbewijs B 
• Woonachtig in de omgeving van bovengenoemde plaatsen 
 

Neem dan contact op met Jacob Speldekamp, Coördinator Flexibele diensten Syntus. 
U ontvangt dan meer informatie, een inschrijfformulier en een uitnodiging voor de 
infobijeenkomst voor buurtbusvrijwilligers.  
 
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van de functie dan kunt u contact opnemen met  
Jacob Speldekamp via speldekamp@syntus.nl of op telefoonnummer 06-43367599. 
 
Syntus / Keolis Nederland is een mobiliteitsprovider, die openbaar vervoer per bus en trein 

verzorgt in Gelderland, Midden-Overijssel, Twente, Utrecht en op de Veluwe. Vanaf 10 

december 2017 verzorgt Syntus / Keolis Nederland onder de naam AllGo het openbaar 

busvervoer in Almere. 

Syntus / Keolis Nederland staat voor openbaar vervoer, dat logisch en (on)gewoon goed is. 

Onze klanten zijn onze gasten, die wij graag op een ontspannen, betrouwbare en veilige 

manier met onze bussen en treinen naar hun bestemmingen brengen.  

Wij zijn een 100% dochteronderneming van de internationaal opererende 
mobiliteitsonderneming Keolis. Kijk voor meer informatie over Syntus op www.syntus.nl. 
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