
Functie-eisen: 
- tenminste een VMBO diploma of 
       overgangsbewijs van HAVO 3 naar HAVO 4; 
- tenminste 21 jaar; 
- in bezit van rijbewijs B; 
- geen rijontzegging (gehad). 

 

Persoonlijke kenmerken: 
- zelfstandige werkhouding 
- leergierig 
- klantgericht, klantvriendelijk, behulpzaam 
- flexibel 
- verantwoordelijk 

 

 

 

Word buschauffeur bij Qbuzz en start met ons leer-werktraject 

(Chauffeur openbaar vervoer  MBO niveau 2, BBL) 

 
“Het mooiste vak dat er is.” Dat is 9 van de 10 keer het antwoord dat je krijgt als je een buschauffeur vraagt wat hij van 
zijn werk vindt. Een dag is nooit hetzelfde en je bent altijd onderweg. Je rijdt op verschillende bussen door Groningen en 
Drenthe. Lange harmonica bussen, elektrische bussen en straks ook dubbeldekkers. Je ontmoet elke dag nieuwe mensen. 
Het is afwisselend en je hebt veel vrijheid. Ook heb je veel verantwoordelijkheid, mensen rekenen op je.  
 
Zie jij dit ook helemaal zitten, maar heb je niet de juiste opleiding en geen bus rijbewijs? Geen nood. Wij helpen je op 
weg naar een volleerd Qbuzz buschauffeur met ons leer-werktraject. Dit doen we samen met Noorderpoort Automotive 
& Logistiek en Oosterpoort opleidingen, zodat je straks ook een mooi diploma op zak hebt.  

 
Hoe ziet de opleiding eruit?  
In samenwerking met Noorderpoort en Oosterpoort opleidingen, zijn we bij voldoende belangstelling voornemens een BBL 
traject MBO niveau 2 tot buschauffeur aan te bieden. Je wordt in een jaar tijd opgeleid tot vakbekwaam buschauffeur. Vóór 
de start van je leer-werktraject behaal je alvast met ondersteuning van Qbuzz je rijbewijs D met code 95. Als je het 
studiejaar met positief gevolg afsluit haal je je MBO2 diploma en heb je zicht op een contract bij Qbuzz. 
 
Wat vragen we van jou? 

 Als buschauffeur ben jij de gastheer of gastvrouw onderweg. Reizigers komen met allerlei vragen en 
opmerkingen bij je. Het is dus belangrijk dat je graag met mensen omgaat.  

 Als buschauffeur vervoer je dagelijks veel klanten, zij willen graag veilig en comfortabel worden vervoerd – en via 
de juiste route. Je hebt daarmee een verantwoordelijke baan. 

 Buschauffeur zijn betekent dat je werkt op onregelmatige werktijden. Soms ook in het weekend, in de avond en 
op feestdagen. Het voordeel is dat je tijd overhoudt én er extra toeslagen mee verdient. 
 

 

 

 

Ons aanbod 

 Een prachtbaan bij Qbuzz met een salaris.  

 We helpen je met de financiering van je rijbewijs D met code 95. In het selectie traject nemen we de precieze 
voorwaarden met je door. 

Geïnteresseerd of meer informatie? 
Wil je meer weten over ons leer-werktraject? Neem dan contact met ons op via BBL@qbuzz.nl. Solliciteren doe je door je 
CV en motivatiebrief vóór 1 oktober 2017 te sturen naar BBL@qbuzz.nl. Hieruit wordt een eerste selectie gemaakt. Je 
maakt een capaciteitentest en vervolgens ga je in gesprek met Qbuzz en Noorderpoort. Ook hoort het aanvragen van een 
verklaring omtrent gedrag bij de selectie. 
 
Over Qbuzz 
Qbuzz is een innovatieve speler in de OV-markt die het gebruik van het openbaar vervoer voor haar klanten aantrekkelijker 
maakt. Qbuzz voert voor diverse overheden het openbaar vervoer uit in zogenaamde concessies. Het Qbuzz kantoor voor 
de concessie Groningen Drenthe is gevestigd in Groningen. In deze concessie werken op de diverse standplaatsen in totaal 
ongeveer 1.200 medewerkers. 
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