
Brochure voor een baan in het personenvervoer
Contractvervoer, regiotaxi, valys-vervoer, ziekenvervoer en straattaxi

Bent u klaar voor een nieuwe uitdaging in uw loopbaan en lijkt het 

u leuk, om als chauffeur in het personenvervoer aan de slag te

gaan? TOP Support Nederland is voor diverse opdrachtgevers op 

zoek naar kandidaten, die graag aan het werk willen binnen het 

personenvervoer. Wij begeleiden u graag naar een baan.

De functie van personenvervoerder

TOP Support biedt vacatures in zowel het contractvervoer de 

regiotaxi, valys-vervoer, ziekenvervoer en straattaxi.

Wie wij zoeken

Herkent u zich in onderstaand profiel, dan zien wij uw

aanmelding graag tegemoet.

•U bent flexibel inzetbaar

•U beheerst de Nederlandse taal (minimaal niveau A2)

•U heeft een zelfstandige en professionele werkhouding

•U bent sociaal in de omgang en bent communicatief vaardig

•U bent in het bezit van rijbewijs B en heeft bij voorkeur enkele 

jaren rijervaring

•U bent representatief; schoon en netjes verzorgd (geen 

zichtbare tatoeages en piercings)

Onze dienstverlening

TOP Support staat voor Trainingen, Opleidingen, Personenvervoer

& Support. Wij bieden mensen scholing en training aan in het 

personenvervoer en zijn actief in de werving en bemiddeling van 

chauffeurs. Onderstaand treft u een weergave van onze diensten.

De opleiding

Als je een taxi wil besturen, dan moet je in het bezit zijn van een 

chauffeurskaart. Deze eis is gesteld vanuit de overheid. Voor 

mensen, die deze pas nog niet hebben, kunnen wij de opleiding 

verzorgen en u helpen bij de aanvraag van de chauffeurskaart.

Kenmerkend voor onze scholing:

• Gekwalificeerde docenten (TX geregistreerd)

• Examens in samenwerking met het CBR

• Persoonlijke aandacht en begeleiding

• Op diverse locaties in het land

• Praktijkgerichte opleiding
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Theorie

De scholing start met de theorielessen. Gedurende een periode van 

circa 4 weken bereiden we u voor op het theorie-examen. Naast de 

12 lesuren, leggen wij de verantwoordelijkheid bij u zelf, om thuis de 

leerstof ook door te nemen. De lessen worden gegeven, door 

erkende leerkrachten op centrale locaties in het land. In een 

interactieve setting en aan de hand van praktijksituaties komen 

diverse onderwerpen aan bod.

Onderwerpen die aan bod komen:

•Beroepshouding, klantbenadering en conflictsituaties

•Administratie en documenten (o.a. berekenen ritprijs)

•Wet- en regelgeving (o.a. verkeersregels)

•Communicatie en sociale vaardigheden

•Topografie

Praktijk

De praktijklessen bestaan uit 2 dagdelen. Samen met een 

medecursist wordt u onder leiding van een van onze instructeurs 

klaar gestoomd voor het praktijkexamen.

Zaken die aan de orde komen:

• Rijden met navigatie en aanrijden op locatie

• Het nieuwe rijden (comfortabel rijden)

• Rijklaar controle en schadepreventie

• Topografie en objectenlijst

• Stuurcorrecties

VOG en medische keuring

Wanneer u geslaagd bent, voor zowel het theorie- als 

praktijkexamen, helpt TOP Support Nederland u bij het aanvragen 

van de chauffeurskaart bij het KIWA.

Om de chauffeurskaart aan te kunnen vragen, dient u o.a. een VOG 

en medische verklaring te kunnen overhandigen. Wij 

communiceren welke gegevens/documenten van u verwacht 

worden en wanneer u deze dient aan te leveren.

De chauffeurskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en kan 

daarna (o.v.b. een goede gezondheid) verlengd worden.

Heeft u gezien uw situatie twijfels bij het verkrijgen van een VOG

of medische verklaring, dan worden deze voorafgaand aan het

traject aangevraagd.

Bemiddeling

Wanneer zowel de theorie als het praktijkexamen positief zijn

afgerond en u in het bezit bent van de chauffeurskaart, helpen wij

u bij de bemiddeling naar een baan.

• In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een 

proefplaatsing. Voor meer informatie kunt u contact met ons 

opnemen.

• Contact

Heeft u interesse? Kijk dan voor meer informatie op onze website 

www.topsupportnederland.nl of vraag meteen een offerte a a n

door te mailen naar info@topsupportnederland.nl

TOP Support Nederland BV * Hessenweg 15 * 7771 CH Hardenberg * Tel . 0523 71 22 81 * Webs ite www.topsupportnederland.nl

http://www.topsupportnederland.nl/
mailto:info@topsupportnederland.nl
http://www.topsupportnederland.nl/

