Instructeur Funderingstechniek (1 fte)
Weet jij alles van de funderingsbranche en wil je deze kennis graag delen met andere? Dan is
dit een vacature die perfect bij jou past!
Functieomschrijving
Je bent werkzaam als instructeur voor het verzorgen van opleidingen in de funderingsbranche, te
weten: funderingswerker, machinist grote/kleine funderingsmachines, aanslaan van lasten etc.. De
opleidingen kunnen uiteenlopen van langdurige tot korte instructiedagen. Voor deze functie zijn wij op
zoek naar kandidaten die naast het verzorgen van de opleidingen, ook in staat zijn om in een team te
werken en kennis te delen met collega’s. Je krijgt vanaf dag één al veel verantwoordelijkheid.
In de functie groei je van startend instructeur tot vraagbaak van deelnemers en de organisatie. Je bent
het visitekaartje van SOMA Bedrijfsopleidingen en gastheer op het opleidingsterrein.
Wat verwachten wij van jou?











MBO werk- en denkniveau met achtergrond in de fundering;
werkervaring op de funderingsmachine;
ervaring in het bedienen van diverse soorten funderingsmachines;
werkervaring in overige sectoren van het verticaal transport is een pré;
in bezit van rijbewijs B en een geldig TCVT-certificaat W4-03 en W4-01;
mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse, Engelse en/of Duitse taal;
didactische vaardigheden;
daadkrachtig, proactief en enthousiast;
zelfstandigheid, maar in staat kennis en ervaring te delen met collega’s;
stressbestendig, motiverend en creatief.

Wat kunnen wij als werkgever bieden?
Een dynamische omgeving waarin je nog meer kunt leren over de verschillende aspecten van de Infra
en Verticaal Transport. Je werkt samen met andere professionals en bent continu bezig met je eigen
ontwikkeling. Je komt te werken in een team van specialisten die een gezamenlijk doel nastreven: het
opleiden van werknemers in de GWW en het verticaal transport. SOMA Bedrijfsopleidingen biedt een
marktconforme vergoeding (uurtarief met onkostenvergoeding voor o.a. reiskosten).
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Jeroen Boekelo, telefoonnummer 0341 – 499
450. Jouw motivatiebrief met cv kun je sturen naar: j.boekelo@somabedrijfsopleidingen.nl.
Over SOMA Bedrijfsopleidingen
SOMA Bedrijfsopleidingen verzorgt opleidingen voor de Infra, Verticaal Transport, Offshore en
Maritieme industrie, zowel nationaal als internationaal. Werken bij SOMA Bedrijfsopleidingen is
werken aan permanente ontwikkeling. Wij zijn een dynamisch jong bedrijf waar alleen plaats is voor
gedreven medewerkers met een gezonde ambitie. Kun jij je hierin vinden? Solliciteer dan gelijk!

