
Incase en Livis zijn sinds 1 januari 2019 samengegaan en daarmee geworden tot één van de grootste 
aanbieders van blended learning EHBO- en BHV-cursussen in Nederland. Wij bedienen zowel de 
zakelijke als de consumentenmarkt. Met ongeveer 20 professionals op kantoor en een team van zo’n 
75 docenten helpen we mensen op te leiden met als doel de zelfredzaamheid van Nederland te 
vergroten op het gebied van EHBO en veiligheid. Klanten kunnen rekenen op een laagdrempelig 
contact, uitstekende aansturing en de voordelen van onze jarenlange ervaring. In de bedrijfscultuur 
staat kwaliteit voorop en is de sfeer jong, ambitieus en informeel.  
 

Wegens groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een betrokken en kundige professional voor de 
functie van  

 

Junior docent (32 uur) 
 

Functieprofiel Docent 

Je verzorgt zelfstandig onze praktijktrainingen BHV, BHV Kinderopvang en Kinder EHBO cursussen vanuit de 
regio midden. Je bent ons visitekaartje en dat straal je uit. Foutloze administratieve handelingen zijn voor jou 
vanzelfsprekend. Je denkt mee in verbeterprocessen van de opleidingen en draagt iedere dag de zorg voor 
tevreden en goed opgeleide cursisten. Vanuit je eigen bus werk je voor 90%  bij de klant. Om soms op avonden 
te werken is voor jou geen probleem.  

Onderwijs verzorgen 

→ Verzorgen van cursussen/onderwijs zoals ontworpen door Livis/Incase 
→ Uitdragen van het merk Livis/Incase 
→ Professioneel en respectvol onderwijs verzorgen 
→ Verantwoordelijkheid voeren over eigen (les)materiaal en arrangeren van voldoende (eigen) materiaal 

voorraad 
→ Verzamelen van feedback over eigen functioneren en het verleende onderwijs 

 

Opleidings- en ervaringsvereisten 

→ Affiniteit met de branche zorg, kinderopvang en/of onderwijs 
→ Bij voorkeur ervaring in de zorg, kinderopvang en/of onderwijs 
→ Afgeronde Oranje Kruis, Rode kruis en NIBHV BOC/LEH instructeursopleiding of bereid deze versneld 

te volgen 
→ Punctueel 
→ Geldend certificaat voor het verlenen van Uitgebreide Eerste Hulp, Eerste Hulp aan Baby’s & Kinderen, 

BHV, NRR, of elk ander certificaat wat nodig is ter bevoegdheid van het te geven onderwijs 
→ In 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. Je houd ervan om bij te leren op het vlak van lesgeven. 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: 

→ Een meer dan marktconform salaris met een collectieve pensioenvoorziening, laptop, 
onkostenvergoeding, telefoonvergoeding, bedrijfsbus, hoogwaardige oefenmaterialen van Fire Ware 
en o.a. QCPR, enz. 

→ Een kans op de leukste baan en leukste collega’s voor 32 uur. 
→ Een VOG (verklaring omtrent gedrag) maakt deel uit van de voorwaarden van indiensttreding. 
→ Onze teamuitjes (als het weer kan) zijn legendarisch. 

 

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. 
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