Instructeur 1 Fte (M/V)
36 uur per week
De organisatie
Trainingscentrum Vlissingen is een groeiende en creatieve organisatie welke opereert in een
dynamische branche. Wij zijn onder meer gespecialiseerd in het opleiden, trainen en bijscholen
van brandweerpersoneel, industriepersoneel, EHBO-ers en BHV-ers. Binnen het
Trainingscentrum Vlissingen werken wij met een gedreven en enthousiast team. Het
Trainingscentrum Vlissingen werkt nauw samen met de Veiligheidsregio Zeeland.
De functie
Je primaire taak is het verzorgen van cursussen, opleidingen, trainingen en oefeningen voor
brandweerpersoneel. Voor het geven van EHBO-, BHV- en VCA cursussen en opleidingen draai
je je hand niet om.
Je draagt er zorg voor dat de praktijkonderdelen in gereedheid worden gebracht en werkt daarbij
samen met een collega instructeur. Verder verzorg je voorlichting en instructie t.b.v. zowel het
Trainingscentrum als voor diverse instanties, instellingen of particulieren. Tenslotte voer je
overige werkzaamheden uit, passend binnen de doelstelling van Trainingscentrum Vlissingen.
Functie-eisen
- Representatief en enthousiast;
- Flexibel;
- Geen 9 tot 5 mentaliteit;
- In bezit van certificaat brandweerinstructeur;
- In bezit van diploma bevelvoerder brandweer
- In bezit van NIBHV erkenning en/of Rode/Oranje Kruis certificering of bereid deze te
behalen;
- In bezit van certificaat pompbediende;
- Didactische vaardigheden;
- Teamplayer;
- Minimaal MBO werk- en denkniveau;
- Rijbewijs B
- Minimaal twee jaar praktijkervaring in een vergelijkbare functie;
- Goede contactuele- en sociale vaardigheden;
- Goede spreekvaardigheid van de Nederlandse en Engelse taal.
Het aanbod
Wij bieden een afwisselende, veelzijdige baan als instructeur in een professioneel en
gemotiveerd team. Een zelfstandige functie met alle mogelijkheden om je te ontwikkelen als
specialist. Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Stuur een korte sollicitatiebrief met uitgebreid CV voor woensdag 22 december a.s. naar
Trainingscentrum Vlissingen B.V., t.a.v. de heer J. Meijering, Hoofd Opleidingen
Trainingscentrum, Oosterhavenweg 22-24, 4382 NL, Vlissingen of mail naar
j.meijering@trainingscentrum.eu
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

