Ben jij actief als duiker en duikploegleider? Wil jij vanuit die specialisatie bijdragen aan het brandweeronderwijs?
Ben je op de hoogte van actuele, landelijke ontwikkelingen op je vakgebied én heb je hier een visie op? Dan is
BOGO wellicht op zoek naar jou als

Instructeur met specialisatie brandweerduiken (m/v)
De BOGO
Stichting Brandweeropleidingen BOGO verzorgt brandweeropleidingen op verschillende niveaus binnen de
provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. Per jaar worden circa 2000 cursisten opgeleid voor verschillende
functies tot en met het niveau bevelvoerder.
Taken
Binnen BOGO houd jij je bezig met beheersing van waterongevallen. Als instructeur met specialisatie
brandweerduiken geef je verschillende opleidingen op het gebied van waterongevallen, brandweerduiker /
duikploegleider en mogelijk grijp en oppervlakteredding. Daarbij begeleid je de cursisten tijdens de lessen en je
neemt waar tijdens de opleiding. Je geeft BOGO advies over les- en leerstof en over individuele vakbekwaamheid,
bijvoorbeeld over hercertificering.
Functie-eisen
Je bent in het bezit van het diploma instructeur algemeen. Verder heb je het aanvullend certificaat Instructeur
Waterongevallenbeheersing en het diploma MAD-A (Duikmedisch Begeleider B2) of je bent bereid om beide te
gaan halen. Verder vragen we van jou om de (verplichte) bijscholingen te volgen. Je bent in één van de regio’s in
het brandweerduikteam een actief duiker en duikploegleider.
Om je werk goed te kunnen doen, vragen we ervaring in lesgeven, het begeleiden van oefeningen en het
waarnemen en beoordelen van deelnemers. Je hebt actuele kennis van didactiek en lesmethodiek. Je bent op de
hoogte van de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van brandweerduiken.
Wat de BOGO jou biedt
Wij bieden jou een unieke en uitdagende functie binnen BOGO. Je maakt deel uit van een team van collega’s die
enthousiast zijn voor de brandweer en het brandweeronderwijs. Je werkzaamheden vinden over het algemeen
overdag plaats op de opleidingslocatie in Hattem en in de regio Zwolle. We vinden het belangrijk dat jouw inzet in
goed overleg gebeurt. Het uurtarief voor instructeur (specialist) is € 35,00 (peildatum 1 januari 2017).
Interesse?
Ben je overtuigd dat jouw profiel past op wat wij zoeken? Dan nodigen we je uit om uiterlijk vrijdag 29 juni 2018 te
solliciteren via sollicitaties@bogo.nl. We zijn benieuwd naar je motivatie en je cv. Wil je in je sollicitatie je
eventuele afwezigheid in verband met vakantie vermelden? Wil je meer weten over deze functie neem dan
contact op met Mark Visscher, tel 06-46417698. De sollicitatiegesprekken zijn begin augustus gepland.
Onderdeel van de selectieprocedure is dat je van tevoren een opdracht meekrijgt, waarbij we je vragen de
uitwerking toe te lichten tijdens het gesprek.

