VACATURE
Bouwmensen Limburg is het opleidingsbedrijf voor jongeren in de bouw in de provincie Limburg.
De activiteiten van Bouwmensen Limburg zijn primair gericht op het goed opleiden van vakmensen voor de regionale
bouw en infra bedrijven. Elk jaar zijn er in Limburg gemiddeld 200 leerling-werknemers in opleiding.
Bouwmensen Limburg is op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

DOCENT/INSTRUCTEUR
MIN. 32 UUR PER WEEK
die het als uitdaging ziet om op een enthousiaste manier zijn kennis en ervaring over te dragen aan jongeren in het
vmbo en mbo.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
De docent/instructeur is verantwoordelijk voor het motiveren, instrueren en begeleiden in de opleidingswerkplaats, het
afnemen van toetsen, het bijhouden van de voortgang van leerling- werknemers en het beheer van materiaal en
machines. De docent/instructeur werkt in het team van Bouwmensen Limburg en de ROC’s. De docent/instructeur zal
ook ingezet worden voor het geven van cursussen en trainingen voor vakvolwassenen.
BEN JIJ IEMAND DIE:
- Brede kennis heeft van het bouwproces;
- Affiniteit heeft met de machinale afdeling
- Goeie coachkwaliteiten heeft en sterk in zijn veiligheidsschoenen staat;
- Graag met jongeren werkt
- Zijn vakkennis op een enthousiast en passievolle manier kan overdragen;
- Bereid is tot het volgen van cursussen en trainingen
- Flexibel inzetbaar is in praktijk en theorie op de verschillende locaties van Bouwmensen Limburg.
BEN JIJ IN HET BEZIT VAN:
- MBO+/HBO werk- en denkniveau
- Minimaal 5 jaar relevante praktijkervaring in de bouw en/of een docentbevoegdheid bouwkunde/bouwtechniek
- Rijbewijs B (E)
WAT BIEDEN WIJ?
- Werken in een uitdagende innovatieve setting binnen een informeel team
- Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO bouwnijverheid
CONTACT INFORMATIE
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een motivatiebrief met CV vóór 16-07-2021 naar Bouwmensen Limburg, t.a.v. Thijs
Geenen of per mail naar t.geenen@bouwmensen-limburg.nl . Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met
Thijs Geenen op 045-524 50 60.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

