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Chauffeur  
Maaltijdservice Utrecht 

voor 21 uur per week, start per direct tot 31 januari 2023 
  

Dit zijn wij 
U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht.  Onze overtuiging is dat iedereen ertoe 
doet en het verdient om mee te doen in de samenleving.  We helpen inwoners van Utrecht, die op 
zoek zijn naar informatie of ondersteuning. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen of zorgen over 
wonen, (mantel)zorg, geld, wet- en regelgeving, persoonlijke ontwikkeling of sociaal contact. 
Beroepskrachten en vrijwilligers denken mee en bieden praktische hulp, informatie, advies, 
activiteiten en training. Zo helpen we elkaar in Utrecht om sterker, zelfstandiger en plezieriger door 
het leven te gaan. Maaltijdservice Utrecht is onderdeel van U Centraal.  
 

Maaltijdservice Utrecht 
Maaltijden mét aandacht, zo luidt de slogan van Maaltijdservice Utrecht. Chauffeurs brengen 
maaltijden aan huis bij mensen die door ouderdom of beperkingen niet meer zelf kunnen koken. Niet 
alleen de maaltijd staat centraal; onze chauffeurs hebben ook oog voor het welzijn van onze klanten. 
 
Het team van Maaltijdservice Utrecht bestaat uit twee bureaucoördinatoren en vier vaste chauffeurs. 
De maaltijden worden door de leverancier bereid en naar de locatie op de Computerweg gebracht. 
Hier laden de chauffeurs de maaltijden in en rijden hun routes door de stad. Onderling helpen de 
teamleden elkaar waar nodig. 
 

Dit ga je doen 
Met een bestelauto rijd je door de stad om bij klanten één tot drie keer per week maaltijden te 
bezorgen die zij zelf opwarmen. Het gaat niet alleen om de maaltijd maar je maakt ook tijd voor een 
praatje, het bespreken van signalen of biedt soms wat praktische hulp,  zoals de vuilniszak buiten 
zetten of samen de bestellijst invullen. 
Zie je dat mensen achteruit gaan of dat er geen sociaal netwerk is, dan bespreek je dat met de klant, 
denk je mee over een oplossing en meldt je het in je team.  
 

Wij vragen van jou 

• Je hebt rijbewijs B en een uitstekende rijvaardigheid 

• Je hebt kennis van de hoofdroutes in de stad Utrecht  

• Je bent geduldig en kunt je inleven in de situatie van klanten; je kunt goed inschatten 
wanneer jouw hulp nodig is 

• Je kunt zelfstandig het werk uitvoeren, maar bent ook een teamspeler 

• Je bent flexibel beschikbaar  

• Je bent enthousiast en sociaal vaardig  



• Je kunt op korte termijn beginnen 
 

Dit mag je van ons verwachten 

• Een leuke, afwisselende en zelfstandige tijdelijke baan. 

• De arbeidsvoorwaarden worden geregeld conform de cao Sociaal Werk, het pensioenfonds 
PFZW en de aanvullende regelingen van U Centraal.  

• Het bruto salaris is € 10,39 tot € 13,39 per uur. Daarnaast wordt een individueel 
keuzebudget opgebouwd waaruit een arbeidsvoorwaarden-arrangement kan worden 
samengesteld. Tevens wordt er een LoopbaanBudget opgebouwd.  

• Werktijden: je werkt gemiddeld 21 per week, verdeeld over 3 dagen. Je kunt worden 
ingeroosterd van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 tot 15.00 uur. Het rooster wordt 
in onderling overleg tussen de chauffeurs ingevuld.  

• We werken vanuit het pand op de Computerweg in Zuilen. U Centraal, waar ons team onder 
valt, is een inclusieve organisatie en streeft naar een diverse personeelssamenstelling die 
zorgt voor verrijking en een goede verbinding met onze doelgroepen. U Centraal is een 
mantelzorgvriendelijke werkgever. Tevens is U Centraal gecertificeerd met het kwaliteitslabel 
Sociaal Werk en ISO.  

 

Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  
Erik Kievit of Angela den Breeyen, bureaucoördinatoren Maaltijdservice Utrecht, 030-236 1791 of 

maaltijden@u-centraal.nl   

 

Solliciteren 
Mail je motivatie en CV vóór donderdag 16 juni a.s. naar bestuurssecretariaat@stichting-pk.nl onder 
vermelding van 220602-VAC-UC-MS  
De eerste gespreksronde staat gepland op maandag 20 juni vanaf 15.00 uur 
 
Meer informatie over de aangesloten stichtingen en projecten vind je op de volgende websites: 
www.u-centraal.nl 
www.jou-utrecht.nl   
www.sjp.nl 
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