
 
 

Instructeur Het Nieuwe Draaien voor het grondverzet  
 
Is het effectief en efficiënt gebruik van grondverzetmachines iets wat jij graag wil overbrengen 

en weet jij alles over de CO ₂-prestatieladder? Dan is gastdocent voor Het Nieuwe Draaien de 

baan voor jou! 

Functieomschrijving 

Je bent werkzaam als gastdocent voor het verzorgen van de training Het Nieuwe Draaien. De 

eendaagse trainingen worden door het hele land verzorgd voor deelnemers van alle leeftijden en 

diverse opdrachtgevers. Deze trainingen worden in overleg met onze opdrachtgevers ingepland. De 

training is theoretisch en praktisch gericht. Je bent het visitekaartje van SOMA Bedrijfsopleidingen.  

Wat verwachten wij van jou?  
Ervaring met grondverzetmachines en kennis te hebben van de volgende onderwerpen:  

 efficiëntie in de bedrijfstak grondverzet; 

 bedrijfseconomisch onderlegd zijn; 

 grondverzetmachines; 

 motoren en hydrauliek; 

 nieuwste technieken m.b.t. grondverzetmachines; 

 uitvoering van werken en aanbestedingsvormen is een pré; 

 in het bezit van een machinisten- of monteursdiploma van het SOMA College; 

 ervaring met diverse grondverzetmachines in de grond-, weg- en waterbouw;  

 mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;  

 didactische vaardigheden;  

 daadkrachtig, 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. SOMA Bedrijfsopleidingen biedt een marktconforme vergoeding (uurtarief met 
onkostenvergoeding voor o.a. reiskosten). 

Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Jos van Rijn (planner), telefoonnummer 0341 – 
499 450. Jouw motivatiebrief met cv kun je sturen naar: j.vanrijn@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! 

 


