VACATURE
Chauffeur voor de Lazarus on wheels-bus met rijbewijs C
Wij zoeken vrijwilligers die zich enkele uren per week kunnen vrijmaken om in het
Leuvense met de bus van het Lazarus-project te rijden.
Lazarus is een project van ABInBev, de Stad Leuven, Health House en
Tweeperenboom. Deze partners bundelen hun krachten om in Leuven in te zetten op ‘slim
drinken’. Zo willen we overmatig alcoholgebruik met 10% te verminderen tegen eind 2022.
Daarom organiseren we o.a. interactieve trainingen voor horecapersoneel en voor jongeren
die een GAS-boete voor overlast hebben ontvangen in het Leuvense Health House.
Deze zomer en dit najaar willen we die training tot bij de Leuvense horeca en inwoners
brengen. Daarom ontwierpen we een bus waarin iedereen die dat wil een gratis
interactieve belevingssessie over ‘slim drinken’ kan volgen. Wij zoeken vrijwilligers
met een rijbewijs C die deze bus van de standplaats naar de locatie in Leuven kan
brengen en weer terug.
Gewenst profiel
Jij
● bent in het bezit van een rijbewijs C (= vereiste)
● hebt eventueel ook een rijbewijs D (= mooi meegenomen, maar hoeft niet)
● wil je enkele uren per week, per maand,... of vaker vrijmaken om met onze
Lazarus-bus te rijden
Ons aanbod
Je
● krijgt een forfaitaire vrijwilligersvergoeding van 36,84€ per dag dat je met de bus
rijdt. Ook als je een vervangingsinkomen hebt, kan je als vrijwilliger aan de slag.
● krijgt ook een kilometervergoeding van 0,3707€ per afgelegde kilometer met de
auto, motor- of bromfiets of een kilometervergoeding van 0,25€ per afgelegde
kilometer met de fiets
● kan vrij deelnemen aan de interactieve training over ‘slim drinken’
● werkt mee aan een project dat inzet op gezond leven en dat maatschappelijke
impact heeft
Contact
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar info@lazarusproject.be. Vergeet je
telefoonnummer niet te vermelden en stuur alvast een kopie van je rijbewijs C mee. Wij
nemen daarna contact met je op.

