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Brandweer Opleidingscentrum
Opleidings
Amsterdam-Amstelland
Amstelland Schiphol
Schiphol, BOCAS, is op zoek naar een
gepassioneerde en gemotiveerde:

De organisatie
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.

Full time instructeur
Heb je kwaliteit van het brandweeronderwijs ook hoog in het vaandel staan en zoek je een
inspiratievolle
iratievolle omgeving waarin je je didactische talenten kunt inzetten en uitbreiden?
Dan zoeken wij wellicht jou als collega om ons professionele team te versterken.
Werkzaamheden:
Je bereidt lessen voor en geeft les aan beroepskrachten en vrijwilligers van Brandweer
Amsterdam-Amstelland
Amstelland op de gebieden Brand, HV en IBGS. Maar ook externe regio’s
bezoeken regelmatig ons oefencentrum.
De lessen kunnen zowel overdag, ’s avonds als in de weekenduren plaatsvinden. Je valt in
deze functie onder het Hoofd Didactiek
Didactiek & Instructie van het BOCAS.
Functie-eisen:
eisen:
 Je beschikt over MBO+ werkwerk en denkniveau
 Je beschikt over het diploma ‘Brandweerinstructeur’ of ‘Brandweerdocent’
 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 va
vaardigheden.
 Je bent flexibel inzetbaar (ma – za van 07.00 – 22.00)
 Aanvullende didactische diploma’s of ervaringen zijn een pré.
Herken je jezelf in de volgende eigenschappen:
Enthousiast, gemotiveerd, proactief, creatief, betrokken en heb je gepaste humor
dan nodigen wij je uit te solliciteren. Wij zijn benieuwd naar jouw motivatie en CV.
Wij bieden:
Een boeiende en dynamische werkomgeving. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder
opleidingsfaciliteiten Het salaris bedraagt maximaal € 3.103,- (salarisschaal 8) bij een
opleidingsfaciliteiten.
volledige dienstverband van 36 uur,
uur, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Inlichtingen en sollicitatie:
s
Voor vragen met betrekking tot de selectieprocedure kun je contact opnemen met de heer
B. Vollebergh (P&O adviseur)
adviseur op toestelnummer (020) 555 65 72
72. Je kunt natuurlijk ook direct
je sollicitatie sturen via de intranetpagina: Brandweer Amsterdam
Amsterdam-Amstelland Info  P&O 
Vacatures  Full time instructeur.
Je kunt reageren tot en met 1 december 2017.
Naast
aast een sollicitatiegesprek zal een proefles en een assessment tot de sollicitatieprocedure
behoren.

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