
 

 
Buschauffeur met technische vaardigheden  
 
Functieomschrijving 
Ben jij graag bezig met mensen? Zit je graag in de bus en ben je ook nog eens technisch 
aangelegd? Ben je flexibel, heb je geen 9 tot 17u mentaliteit, ben je gastvrij, technisch en 
houd je van afwisseling? Dan is dit wellicht een leuke baan voor jou. Wij zijn op zoek naar 
een buschauffeur met technische vaardigheden.  
 
Wat ga ik doen? 
De werkzaamheden bestaan vooral uit het vervoeren van gasten van Rofra van locatie naar 
locatie of het vervoeren van de kanogasten naar de opstapplaatsen in Borkel en Neerpelt. 
Daarnaast ga je onderhoud plegen aan solexen, fietsen en mountainbikes. Kennis hiervan is 
vereist.  
Je werkzaamheden zijn onder andere: 

• Het vervoeren van gasten van Rofra van en naar diverse locaties 

• Je bent verantwoordelijk voor de bus en het veilig en prettig vervoeren van je 
passagiers 

• Je bent als buschauffeur het visitekaartje van Rofra 

• Onderhoud van o.a. solexen, fietsen en mountainbikes 
 
Is dit wat voor mij? 
Ben jij een enthousiast, gastvrij en technisch persoon? Dan is deze baan wat voor jou! 
Herken jij je daarnaast in onderstaande criteria, dan gaan wij graag met jou in gesprek:  

• Je bent in het bezit van rijbewijs D met een geldige Code 95. 

• Je bent representatief en communicatief vaardig 

• Je bent flexibel ingesteld en hebt geen 9 tot 17 mentaliteit 

• Je bent in het bezit van rijbewijs BE of bent bereid deze te behalen 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed  
 
Wanneer kan ik beginnen? 
Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons team in de functie van een buschauffeur 
in combinatie met technisch onderhoud. Minimaal 1 weekenddag beschikbaar is een pré. 
 
Wie zijn wij? 
Rofra is een outdoor en recreatiebedrijf dat al meer dan 35 jaar ervaring heeft in het 
organiseren van evenementen. Bij Rofra kun je terecht voor groepsuitjes, zoals familiedagen, 
vrijgezellenfeesten en vriendenweekenden. Ook voor bedrijfsuitjes, schoolreisje en 
kinderfeestjes ben je bij ons aan het goede adres. Naast deze doelgroepen bieden wij ook 
dagjes uit aan voor groepen onder de 10 personen.  
 
Ons aanbod 

• Een leuke fulltime baan met veel afwisseling 

• Flexibele werktijden 

• Hele leuke en enthousiaste collega’s 

• Een passend salaris 
 
Zoeken wij jou? Solliciteer dan nu! 
Wij ontvangen graag jouw CV, beschikbaarheid en korte motivatie waarom jij bij Rofra wil 
komen werken. Je gegevens kun je mailen naar personeel@rofra.nl t.a.v. Lieke 
Verbaarschot. Voor meer informatie zijn wij ook telefonisch te bereiken via 040-2042593. 
 


