Vacature opleidingskundige/opleidingsontwikkelaar m/v
28-32 uur per week

Functie
Het team opleidingsontwikkeling (OO) van BOGO ontwikkelt en actualiseert brandweeropleidingen. Voor dit
team zijn we op zoek naar een creatieve collega die een cruciale opleidingskundige/onderwijskundige bijdrage
biedt.
Taken
Je bent verantwoordelijke voor de volgende taken:
 Je ontwikkelt producten die aansluiten bij het leren met behulp van een elektronische leeromgeving (ELO)
 Je geeft (mede) leiding aan projectgroepen voor het (door)ontwikkelen van blended ingerichte
brandweeropleidingen
 Je ontwikkelt BOGO-lesplannen, verzorgt instructiematerialen en houdt bestaande producten up-to-date
 Je maakt activiteitenplannen en e-modules in de ELO
 Je hebt de belangrijke taak om op te treden als (onderwijskundig) tegenlezer van je collega’s
 Je beoordeelt producten op taalkundige en onderwijskundige bruikbaarheid en actualiteit
 Je schoolt zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch, docenten en instructeurs bij
 Je draagt zorg voor de aansluiting tussen opleiden en oefenen
 Je draagt in zijn algemeenheid bij aan de kwaliteitsverbetering van het brandweeronderwijs in de BOGOregio’s.
Functie-eisen
We zijn op zoek naar een collega die visie heeft op scholing, opleiden en blended leren en het gebruik van
elektronische leeromgevingen. Wat verwachten verder we van je?
 Je hebt een HBO werk- en denkniveau en in het bezit van een HBO-diploma opleidings-/onderwijskunde
 Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie
 Het is een pré wanneer je beschikt over ervaring binnen het brandweeronderwijs
 Het werken in ELO is voor jou bekend terrein
 Je beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden
 Je kunt je foutloos schriftelijk uitdrukken
 Je bent zeer accuraat, hebt een actieve houding en een creatief brein
 Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband functioneer je goed
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent gericht op resultaat.
Over BOGO
Stichting Brandweeropleidingen BOGO verzorgt brandweeropleidingen binnen de provincies Overijssel,
Gelderland en Flevoland. Elk jaar leiden we zo’n 2.000 cursisten op voor verschillende functies binnen de
brandweer, tot en met het niveau bevelvoerder.
Wat we bieden
We bieden je een uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke functie binnen een collegiaal team, met een
aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. De functie is gewaardeerd in schaal 9 van de CAR-UWO.
Dat komt overeen met minimaal € 2.591,- en maximaal € 3.805,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Je
werkt vanuit onze locatie in Hattem.
Interesse?
Zoeken we jou? Solliciteer dan vóór vrijdag 7 september 2018 via sollicitaties@bogo.nl. We zijn benieuwd naar je
motivatie en je cv. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Eric van Genderen via 0612761759. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 20 september 2018.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid.

