
(aankomend) Instructeur Verticaal 
Transport, Maritiem en/of Offshore 
Ben jij werkzaam in het Verticaal Transport en beschik je over de nodige ervaring in 
hijswerkzaamheden? Zet een volgende stap in jouw carrière door als instructeur aan de slag te gaan 
bij ons. Je krijgt een volledig opleidingstraject zodat je als erkend leermeester machinisten kunt 
opleiden bij SOMA Bedrijfsopleidingen in Harderwijk of op locatie.  

Werkzaamheden van een (aankomend) instructeur Verticaal Transport, Maritiem en/of Offshore 
Je komt te werken binnen een team van instructeurs met een sterke focus op verticaal transport. Als 
instructeur ben je het visitekaartje van SOMA Bedrijfsopleidingen. In deze functie word je als 
instructeur ingezet voor het verzorgen van trainingen in het verticaal transport, de offshore en 
maritieme branche t.b.v. crane operators, banksman, riggers en maatwerktrainingen. De trainingen 
kunnen uiteenlopen van langdurige trainingen of korte 1-daagse instructiedagen en vinden plaats op 
onze eigen opleidingslocatie in Harderwijk of waar onze opdrachtgevers wensen. 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat die werkt als machinist en een stap wil zetten in zijn 
carrière. Wij begeleiden je graag in jouw ontwikkeling naar instructeur.   

Wat zien wij graag: 
• Je huidige werkervaring is toegespitst als machinist in hijswerk;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
• Je bent in het bezit van een geldig TCVT certificaat of een Crane Operator Offshore certificaat;
• Je hebt zowel mondeling als schriftelijk de beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal;
• Kennis en affiniteit met hijskranen is een pre

• Je hebt “Veiligheid” hoog in het vaandel;

• Je bent daadkrachtig, proactief en motiverend.

Wat bieden wij jou: 

• Een compleet opleidingstraject om jezelf te ontwikkelen tot instructeur verticaal transport

• Een mooie werklocatie in Harderwijk.

• Een fulltime baan (38 uur)

• Werken in een professionele en flexibele organisatie met gebruik van expertise van mede instructeurs
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een goede pensioenregeling en een

dertiende maand

Interesse 
Meer informatie over deze vacature kan je inwinnen bij Jeroen Boekelo, Coördinator/planner OCH SOMA 
Bedrijfsopleidingen, telefoonnummer 0341 – 499 450. Jouw motivatiebrief met cv kun je sturen naar 

mevrouw Van den Brink (a.vandenbrink@somabedrijfsopleidingen.nl). 

Over SOMA Bedrijfsopleidingen  
Wij verzorgen opleidingen voor de Maritiem, Offshore & Verticaal Transport zowel nationaal als 
internationaal. We beschikken over een uniek pakket aan voornamelijk machine gebonden opleidingen. We 
maken hierbij gebruik van ons unieke oefenterrein van 27 hectare in Harderwijk. Jaarlijks volgen 11.000 
cursisten een opleiding bij ons. Werken bij SOMA Bedrijfsopleidingen is werken aan de permanente 
ontwikkeling van de sector voor Maritiem, Offshore & Verticaal Transport. Het ontwikkelen van mensen staat 
centraal. SOMA Bedrijfsopleidingen is een dynamisch jong bedrijf waar alleen plaats is voor gedreven 
mensen met een gezonde ambitie. Voor meer informatie kijk je op www.somabedrijfsopleidingen.nl  
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