Brandweer
Amsterdam-Amstelland
Brandweer Opleidingencentrum
Opleidin
Amsterdam-Amstelland Schiphol is op zoek naar:

De organisatie
Brandweer AmsterdamAmstelland, onderdeel van
de Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland,
bestaat uit de zes
gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Amsterdam,
Diemen, Ouder-Amstel en
Uithoorn. De regio heeft
één miljoen inwoners, met
vele duizenden mensen die
hier iedere dag komen
werken en elk jaar twee
miljoen toeristen die de
regio bezoeken. Dat vraagt
om slagkracht, om de
bundeling van kennis en
kunde en een professionele
aansturing.

BOCAS
BOCAS is een modern
oefencentrum, gevestigd te
Schiphol, met
mogelijkheden tot het
oefenen op diverse vormen
van brandbestrijding en
hulpverlening, zowel monoals 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 Rij-instructeur
instructeur BOCAS
Kerntaken:
U verzorgt in opdracht van de Coordinator Rijopleidingen lesinhoud en lesprogramma’s voor
de afdeling rij-opleidingen.
opleidingen. Daarnaast zorgt u voor de begeleiding van oefeningen en geef
geeft u
instructie aan de brandweerchauffeurs
brandweerchauffeurs van brandweer Amsterdam
Amsterdam-Amstelland. De lessen
kunnen zowel overdag, ’s avonds als in de weekenduren plaatsvinden en zullen nooit
aansluitend zijn aan een dienstdag. U valt in deze functie onder het Hoofd Didactiek &
Instructie van het BOCAS.

Functie-eisen:
eisen:








U beschikt over het diploma MBO+ of HBO.
U heeft de bevoegdheidspas cat B en C ( WRM gecertificeerd )
U bent in het bezit van de OGS+ pas of bereid deze te halen
U heeft een intrinsieke behoefte om kennis te vergaren en dit te delen
U bent flexibel, accuraat en beschikt over goede communicatieve va
vaardigheden.
U bent minimaal 5 dagen per maand inzetbaar (niet aaneengesloten aan dienstdag)
Aanvullende didactische diploma’s zijn een pré.

Ervaring:
U bent bekend met de brandweer en/of
en
andere hulpverlenings diensten
diensten. U heeft ervaring als
rijinstructeur voor deze hulpdiensten en het lesgeven op (voorrangs
voorrangs)voertuigen.

Inlichtingen en Sollicitaties:
Naast
aast een sollicitatiegesprek zal een proefles tot de sollicitatieprocedure behoren.
U kunt uw sollicitatiebrief
sollicitatie
incl. CV en referenties tot 1 april 2016 richten aan:
BOCAS
t.a.v. Mevr. N. Kotting
Hoofd Didactiek & Instructie
Sloterweg 527
1171 VG Badhoevedorp
of per e-mail:
mail: n.kotting@brandweeraa.nl.
Voor meer informatie zie: www.bocas.nl

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

Brandweer

