Incase B.V. verzorgt sinds 1998 door heel Nederland
hoogwaardige cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV) en (kinder)
EHBO voor mensen die werken met kinderen.
Incase is met een jaarlijks groeiend aantal cursisten, toonaangevend en met onderscheidende hoogwaardige
online en praktijktrainingen, een dynamisch familiebedrijf om te werken.
Door onze groei zoeken wij een:

Instructeur BOC en (K)EHBO Randstad (32 uur)
Functie omschrijving
U verzorgt zelfstandig onze praktijktrainingen BHV Kinderopvang en Kinder EHBO cursussen in de regio
rondom midden/west. De trainingen worden veelal voorafgegaan door een online deel. U bent ons
visitekaartje en zo gedraagt u zich. Foutloze administratieve handelingen zijn voor u vanzelfsprekend. U
denkt mee in verbeterprocessen van de opleidingen en draagt iedere dag de zorg voor tevreden en goed
opgeleide cursisten. Vanuit de Randstad u werkt voor 99% bij de klant. Dat beslaat de driehoek Rotterdam,
Utrecht, Alkmaar. Om soms op avonden te werken is voor u geen probleem.
Eisen ten aanzien van vooropleiding, algemene scholing

-

MBO/HBO werk- en denkniveau, aangevuld met noodzakelijke opleidingen.
Minimaal in het bezit van het diploma BOC instructeur NIBHV en NRK instructeur EH en EHAK
NRR registratie BLS en PBLS
Goede didactische en communicatieve vaardigheden.
Relevante werkervaring.
Digitaal ingesteld.
Representatief en communicatief vaardig.
In het bezit van rijbewijs B.

Persoonsgebonden criteria
Wij zoeken een prettige, humoristische collega met hart voor de zaak. Je denkt en groeit met je collega’s en
klanten mee in de organisatie. Optimistisch, vakkundig, integer, flexibel, dienstverlenend, klantgericht en
kwaliteitsbewust zijn belangrijk in deze functie. Streng en rechtvaardig ten aanzien van je houding. Het is erg
belangrijk dat je zelfstandig kunt werken. Verantwoordelijkheidsgevoel is vereist. Daarnaast verzorg je
natuurlijk een spetterende training met een toegevoegde waarde door je praktijkervaring.
Wij bieden:
•
•
•

Salaris meer dan marktconform met een laptop, telefoon, bedrijfsbus enz.
Een leuke baan voor 32 uur!
Een VOG (verklaring omtrent het gedrag) maakt deel uit van de voorwaarden van indiensttreding

Ben jij dit? Neem contact op!
Stuur een brief met C.V. naar Incase B.V. T.a.v. Dhr. L. Wever, Industrieweg 10E, 3606 AS, Maarssen.
Dat kan natuurlijk per e-mail via info@incase.nl
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

