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Vacature | Allround instructeur BHV 

(40 uur) 

Is het ook jouw missie om onze wereld een stukje beter, leuker én veiliger te maken? Zie jij het als een uitdaging om mensen 

veiliger te laten werken en ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende functie binnen dit interessante en veelzijdige 

vakgebied? Durf jij samen met ons de uitdaging aan te gaan om BHV op vernieuwende wijze in de markt te zetten? Dan 

zoeken wij jou! 

Wegens groei en ter uitbreiding & versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een (allround) Instructeur/trainer 

Bedrijfshulpverlening. Zowel parttime als fulltime bieden wij mogelijkheden.  

 

Wij bieden jou: 

 Een leuke, uitdagende en afwisselende baan binnen een groeiende organisatie;  

 Een enthousiast team met ambitieuze personen met wie je gaat samenwerken, sparren en bouwen.  

 Een informele en prettige werksfeer;  

 Een plek waar je wordt uitgedaagd om met nieuwe initiatieven en ideeën te komen, maar ook altijd kan terugvallen op 

de kennis en ervaring van jouw collega’s.  

 Veel eigen verantwoordelijkheid en vrijheid.  

 Opleiding- en doorgroeimogelijkheden.  

 Een fulltime functie met een marktconform salaris – op basis van kennis, ervaring en ambitie.  

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. goede pensioensregeling en mogelijkheid tot vaste bedrijfsauto). 

 Een plek binnen onze kantoortuin op ons veelzijdige en inspirerende trainingscentrum. 

 Dagelijkse lachsessies, gratis fruit, gezellige vrijdagmiddagborrels en teamuitjes.  

 

Wat ga je doen? 

 Jouw kennis, ervaring en enthousiasme zet je in om onze cursisten voor te bereiden op hun rol bij een noodsituatie.  

 Je gaat interactieve/praktijkgerichte opleidingen en trainingen verzorgen binnen het vakgebied van BHV en veiligheid.  

 Je voert deze trainingen uit op ons trainingscentrum in Baak of bij onze opdrachtgevers op locatie (in-company).  

 Als professioneel instructeur leer je je cursisten vaardigheden zodat zij zich veilig en bekwaam voelen om te handelen 

als de situatie daar om vraagt. 

 Je schrijft verslagen en geeft advies aan onze opdrachtgevers.  

 Je neemt actief deel aan de doorontwikkeling van onze opleidingen, trainingen en verdere dienstverlening.  

 

Wat verwachten wij van jou? 

 Je bent gastvrij, representatief en klantgericht. 

 Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.  

 Je bent proactief en denkt graag mee – met ons en onze opdrachtgevers.  

 Je bent creatief en innovatief in het bedenken & uitvoeren van uitdagende lesprogramma’s.  

 Je bent sterk in het enthousiasmeren én boeien van mensen, zowel individueel als voor een groep. 

 Ervaring in een vergelijkbare rol is geen vereiste; door middel van opleiding en training brengen wij jou alle benodigde 

kennis bij. Affiniteit met BHV & EHBO en ervaring in het trainen van groepen zijn uiteraard wel een pré! 

 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. 

 Je bent flexibel in werkdagen en –tijden. 

 

Interesse? 

Is jouw interesse gewekt? Mooi, stuur dan jouw CV en motivatie op naar tom.sinderdinck@achterkamp.nl  

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Tom Sinderdinck (0575 45 29 90). 
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