Herhaalde oproep!

Vacature Medewerker Opleidingscoördinatie (m/v)
36 uur per week

Functie
Als medewerker opleidingscoördinatie voer je ondersteunende en coördinerende taken uit waarbij je afstemt met
de opleidingscoördinatoren.
Taken
Het werkgebied betreft het hele BOGO-gebied, waarbij je regelmatig aan het werk zal zijn in Woensdrecht voor
de Koninklijke Luchtmacht, zo’n 1,5 dag per week. De volgende taken horen bij jouw functie:
 Je bent aanwezig bij examens en oefeningen op een oefencentrum
 Je geeft les als docent en instructeur en treedt op als beoordelaar voor praktijktoetsen
 Je bent regisseur Virtual Reality (VR)
 Je bent een linking-pin voor zowel de opleidingscoördinatoren als de beheerder van het BOGO-pand in
Hattem als het gaat om coördinerende taken rondom materiaal en materieel
 Je ondersteunt de teamleider bij het uitvoeren van voorkomende werkzaamheden.
Functie-eisen
Wij zoeken een collega met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zich herkent in de volgende punten:
 Je hebt een Mbo werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op dat niveau
 Je hebt vaktechnische kennis gericht op het werkterrein
 Je bent in het bezit van het diploma instructeur en manschap A
 Als je het diploma bevelvoerder hebt, dan is dat een pré
 Het is een pré als je het diploma docent hebt. Als je dit diploma niet bezit, ben je bereid deze te gaan
halen
 Je hebt een B-rijbewijs en een C-rijbewijs inclusief brandweerchauffeur
 Je hebt goede communicatieve en contactuele vaardigheden
 Je bent (pro)actief, zelfstandig maar ook een teamplayer
 Je bent flexibel en oplossingsgericht
 Je bent bereid om af en toe te werken op zaterdag en ook het werken van (maximaal) 2 avonden per
week is voor jou geen probleem; dit gaat altijd in overleg en deze uren kunnen overdag gecompenseerd
worden.
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 functie binnen een collegiaal team in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Je
hebt veel vrijheid en doet veel contacten op binnen het brandweeropleidingsveld. In principe maak je voor vervoer
gebruik van een BOGO-auto. De functie is gewaardeerd in schaal 7 van de CAR-UWO. Dat komt overeen met
minimaal € 2.040,- en maximaal € 2.986,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.
Interesse?
Zoeken we jou? Solliciteer dan vóór 9 november 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 Kees Heidema via 06-46375746?
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 30 november 2018.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid.

