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Document: Functieprofiel RTC chauffeur 
 

 

1. Afdeling:   Rotterdamse Taxi Centrale RTC NV (RTC) 
 

2. Functietitel:   Chauffeur 
 

3. Opleidingsniveau:  LBO 
 

4. Leidinggevende:  afhankelijk van de bedrijfssituatie 
 
 

 
Doel van de Functie 

Het op correcte en verantwoordelijke wijze vervoeren van personen volgens de daartoe 

voorgeschreven regels, de afspraken met eventuele opdrachtgevers en gemaakte RTC afspraken. 

 

Specifieke functie-eisen 

- Een geldig rijbewijs (minimaal deel B); 

- Een geldige chauffeurskaart; 

- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

- Beheersing op basisniveau van de Engelse taal. 

- RTX vergunning (taxi) 

 

Specifieke Taken 

- Het uitvoeren van ritopdrachten volgens de geldende kwaliteitsnormen en contractafspraken; 

- Het correct afrekenen van de uitgevoerde ritopdrachten; 

- Het invullen, aftekenen en tijdig inleveren van de voor de functie van toepassing zijnde lijsten; 

- Dagelijks onderhoud van het voertuig; 

- Zorgdragen voor meldingen van groot onderhoud, storingen en schades. 

 

Resultaatgebieden 

- Over voldoende stratenkennis voor de regio groot Rotterdam beschikken of ritopdrachten 

zonder verstoringen te kunnen uitvoeren; 

- De verplichte trainingen van de RTC bedrijfsopleiding en de verplichte externe trainingen met 

goed gevolg doorlopen en up-to-date houden; 

- De afgesproken kwaliteitsnormen, zoals bezettingsgraden en op tijd rijden, volgens de norm 

uitvoeren; 

- Een klachtenvrije dienstverlening. 
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RTC Competenties 

 

Klantgerichtheid 

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften 

van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid. 

 

Sensitiviteit 

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving evenals de eigen invloed hierop. Gedrag laten 

zien dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. 

 

Samenwerken 

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de 

samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. 

 

Stressbestendigheid 

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij complicaties, tegenslag, teleurstelling of tegenspel. 

 

Onafhankelijkheid 

Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigen dan op een verlangen een ander een 

plezier te doen. Een eigen koers varen. 

 

Flexibel gedrag 

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde een gesteld 

doel te bereiken. 

 

Initiatief 

Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. 

 

Inzet 

Stellen van hoge eisen aan het eigen werk en daarnaar handelen. Laten zien niet tevreden te zijn met 

een gemiddelde prestatie. 

 

Integriteit 

Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie 

te maken hebben. 

 

 


