Vacature
Staat veiligheid ook bij jou hoog in het
vaandel? Kun je jouw kennis over
werken op hoogte goed overbrengen
op cursisten? Misschien ben jij dan
wel degene die wij zoeken. We
hebben een vacature voor de functie
van:

Trainer (m/v)
De functie houdt in:

fulltime

Je geeft diverse trainingen in Vlaardingen en Groningen. Je kunt hierbij denken aan:
- Werken op daken
- Klimtrainingen
- Reddingstrainingen
- Besloten ruimten trainingen
Soms geef je maatwerk trainingen voor bij een klant op locatie; soms in het buitenland
Administratieve taken (certificaten voor geslaagde deelnemers maken, cursusboeken
bijhouden en verwerken van afgeronde trainingen in systemen)
Materiaalbeheer
Zorgen dat de instructielokalen en trainingsruimten netjes blijven
Voor ons is het belangrijk dat je actief meedenkt over de inhoud. Je streeft telkens naar het
verbeteren en actualiseren van de trainingen.
Om de functie te vervullen heb je nodig:
MBO/HBO werk- en denkniveau
een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als
schriftelijk
ervaring in lesgeven is een must
rijbewijs B en eigen auto
Je hebt een pre als je ook de Duitse taal spreekt, in het bezit bent van een IRATAdiploma en ervaring hebt met werken op hoogte.

We zoeken iemand die sportief is en didactisch sterk. Veiligheid zit in je DNA . Onze voorkeur
gaat uit naar een enthousiast persoon, die het lef heeft om verantwoordelijkheid te nemen, ook
als het soms moeilijk of druk is.
Toekomstperspectief
We werken nu nog vanuit Alblasserdam, maar vanaf 2020 start Safe Site in een gloednieuw
expertisecentrum in Vlaardingen. We bieden je een plezierige werkomgeving in een platte
organisatie met goede arbeidsvoorwaarden. Je hebt diverse mogelijkheden om je te
ontwikkelen in training en advies over werken op hoogte.
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op www.safesite.nl. Voor vragen over de
functie kun je bellen met Nicky van Oorschot, te bereiken op telefoonnummer: 078-6933499 of
via training@safesite.nl
Herken je jezelf in bovenstaand profiel, dan nodigen we je graag uit te solliciteren met CV en
motivatie bij:
Safe Site Valbeveiliging B.V.
T.a.v. Marleen Koning
Staalindustrieweg 19
2952 AT Alblasserdam

Of per e-mail: m.koning@safesite.nl

(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

