
Instructeur in het Verticaal Transport, 
Maritiem & Offshore 
Heb je de nodige ervaring op het gebied van hijswerkzaamheden en kennis over certificering en 
veiligheid? Krijg jij energie van het overdragen van kennis, het bevorderen van veiligheid omtrent 
machines en het begeleiden van deelnemers van onze cursussen en opleidingen?  
Dan zoeken we jou als Instructeur van onze cursussen en opleidingen in het Verticaal Transport, Maritiem 
en Offshore! 

Wat kan je verwachten:  
Je komt te werken binnen een team van instructeurs op een breed vlak van verticaal transport. Hierbij 
word je als instructeur ingezet voor het verzorgen van trainingen 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. 

Wat zien wij graag: 
• Je hebt ruime werkervaring toegespitst op hijswerk in de on- en offshore;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
• Je bent in het bezit van een geldig TCVT certificaat en/of een Crane Operator Offshore certificaat 1.2
• Je hebt zowel mondeling als schriftelijk de beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal;

• Je hebt “Veiligheid” hoog in het vaandel;

• Naast het geven van praktijklessen ben je ook bereid om digitaal te werken;

• Je bent daadkrachtig en iemand die proactief is en zelfstandig werkt;

• Je bent stressbestendig, nauwgezet, motiverend en creatief.

• Nog geen ervaring als instructeur? Als je ambitie en voldoende motivatie hebt, dan helpen we je graag om
ervaring op te doen.

Wat bieden wij jou: 
• Afwisselend werk en een grote mate van zelfstandigheid binnen een team van instructeurs.
• Werklocatie is Harderwijk of projectmatig waar onze opdrachtgevers wensen

• 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

Sluiten deze punten exact aan bij jou als persoon, maar zoek jij meer vrijheid qua planning als bijvoorbeeld 
zzp-er, dan kunnen wij jou ook als gastdocent projectmatig hele leuke trainingen/opleidingen laten 
verzorgen voor onze deelnemers. 

Interesse 
Meer informatie over deze vacature kun 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 o.a. opleidingen voor Verticaal Transport, op zee en aan land, 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. 
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