
 

 

 
  

CHAUFFEUR JEUGDOPLEIDING 

  

 

De jeugdopleiding van Sparta Rotterdam wil de groep met chauffeurs (m/v) die spelers van de middenbouw teams 

(O13 t/m O16) vervoeren uitbreiden met een aantal mensen.  

 

Je bent als chauffeur van de jeugdopleiding verantwoordelijk voor het veilig  ophalen en thuisbrengen van een aantal 

spelers (7-8) op de trainingsdagen van de jeugdopleiding. Het ophalen is op school en na afloop van de training naar 

huis brengen. De busjes zijn ingedeeld op woonregio en je rijdt dus een bepaalde route. Naast de rol als chauffeur 

ben je ook een luisterend oor en dus ook ondersteunend aan de opleiding van de spelers. 

 

De middenbouw teams trainen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De huidige trainingstijden komen 

gemiddeld neer op 15.30 - 17.30 uur. Dus spelers zijn om 15.00 uur op het Sportcomplex Nieuw Terbregge en gaan 

rond 17.45 - 18.00 uur weer huiswaarts. In de praktijk is het dus zo dat chauffeurs rond 12.30/ 13.00 uur gaan rijden, 

om de eerste spelers op te halen. En rond 19.30 uur de laatste thuisbrengen en erna richting huis rijden.  

 

Mensen die één- of meerdere dagen in de week (zowel structureel als oproepbasis) onze jeugdspelers willen 

vervoeren. Je bent enthousiast en je hebt een klik met jeugd. Uiteraard in bezit van rijbewijs B en een verklaring 

omtrent gedrag.  

 

Een leuke enthousiaste groep mensen waar je mee samenwerkt in het opleiden van toekomstige spelers van Sparta 1. 

Een bus ter beschikking op het moment dat je spelers gaat vervoeren. We werken met vergoedingen, dat is 

gebaseerd op het aantal dagen in de week dat je spelers vervoert. Daarnaast krijg je een kledingpakket en een 

seizoenskaart voor Sparta Rotterdam. In de tijd dat spelers trainen is er een mogelijkheid om lekker te relaxen of heb 

je een eigen invulling (werken op laptop op trainingscomplex behoort tot de mogelijkheden) of genieten langs de lijn 

van onze talenten.  

 

Bent u na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en wilt u in gesprek over een rol binnen de 

jeugdopleiding van Sparta Rotterdam als chauffeur? Reageer dan met een mailtje naar wedstrijdzaken@sparta-

rotterdam.nl. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken! 
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