Brandweer
Amsterdam-Amstelland
Brandweer Opleidingencentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol is op zoek naar
gepassioneerde en gemotiveerde:

De organisatie
Zes brandweerkorpsen
uit de gemeenten
Amsterdam, Aalsmeer,
Amstelveen, Diemen,
Ouderkerk a/d Amstel
en Uithoorn vormen per
1 januari 2008 het
regionale korps
Brandweer AmsterdamAmstelland. Een
onderdeel van
Brandweer Amsterdam
– Amstelland is het
Brandweer
Opleidingscentrum
Amsterdam Amstelland
Schiphol (BOCAS).
BOCAS is een
oefencentrum,
gevestigd te Schiphol,
met mogelijkheden tot
het oefenen op diverse
vormen van
brandbestrijding en
hulpverlening, zowel
mono- als
multidisciplinair.
Het team van BOCAS
bestaat uit twintig zeer
gedreven en
enthousiaste mensen.
Mensen met ieder hun
eigen achtergrond,
ervaring en talenten. De
kracht van ons team
ligt in de combinatie
van al deze talenten tot
een geheel.

Freelance instructeur (s)
Heb je kwaliteit van het brandweeronderwijs ook hoog in het vaandel staan en zoek je een
inspiratievolle omgeving waarin je je didactische talenten kunt inzetten en uitbreiden?
Dan zoeken wij wellicht jou als collega om ons team te versterken.
Werkzaamheden:
Je geeft (op freelance basis) les aan beroepskrachten van Brandweer Amsterdam-Amstelland
op de gebieden Brand, HV en IBGS. Je zal voornamelijk ingezet worden tijdens het oefenen
en opleiden van Brandweer Amsterdam-Amstelland. De lessen kunnen zowel overdag, ’s
avonds als in de weekenduren plaatsvinden en zullen nooit aansluitend zijn aan een
dienstdag. Je valt in deze functie onder het Hoofd Didactiek & Instructie van het BOCAS.
Functie-eisen:








Je beschikt over het diploma Instructeur
Je beschikt (bij voorkeur) over het diploma Bevelvoerder
Je hebt een intrinsieke behoefte om kennis te vergaren en dit te delen
Je bent flexibel, accuraat en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je bent minimaal 4 dagen per maand inzetbaar (niet aaneengesloten aan dienstdag)
Aanvullende didactische diploma’s of ervaringen zijn een pré.
Je bent ondernemer zoals bedoeld in de Wet DBA

Herken je jezelf in de volgende eigenschappen:
Enthousiast, gemotiveerd, proactief, creatief, betrokken en heeft u gepaste humor dan
nodigen wij u uit te solliciteren. Wij zijn benieuwd naar jouw motivatie en CV.
Vergoeding
De vergoeding die tegenover de werkzaamheden staat is passend.
Inlichtingen en Sollicitaties:
Naast een sollicitatiegesprek zal een proefles tot de sollicitatieprocedure behoren.
Je kunt jouw motivatie incl. CV richten aan:
BOCAS
t.a.v. Mevr. N. Kotting
Hoofd Didactiek & Instructie
Sloterweg 527
1171 VG Badhoevedorp
of per e-mail: n.kotting@brandweeraa.nl.
Voor meer informatie zie: www.bocas.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

