DrivOlution zoekt
trainer-adviseur rijvaardigheden auto (m/v)

Wil jij als instructeur echt een verschil maken voor de veiligheid van onze wegen én voor ons milieu? Wil jij bij de top van de
instructeurs in België behoren? Wil je deel uit maken van een tof en dynamisch team ? Dan is DrivOlution iets voor jou.

DrivOlution levert een beproefde totaalaanpak voor veiliger en zuiniger rijden, volledig op maat van bedrijf en chauffeurs. Een
multidisciplinair team ondersteunt bedrijven bij het verminderen van hun arbeidsongevallen in het verkeer, het reduceren van het
brandstofverbruik en het verbeteren van hun vlootresultaten. Door het succes van onze programma’s en om onze groei te ondersteunen,
zijn we op zoek naar een trainer-adviseur rijvaardigheden (m/v). Beginnen jouw ogen te blinken? Aarzel dan niet en solliciteer!

Functieomschrijving
We zoeken een ondernemende instructeur die autobestuurders of bestelwagenbestuurders kan coachen en een breed aanbod van
opleidingen of workshops kan verzorgen. Het werken met rijstijlparameters behoort tot jouw toolbox. Je bent in staat om met allerlei
klanten uit bedrijven te werken, gaande van de CEO van een multinational tot de service technieker. Je werkt graag met groepen en
individuen. Je levert dankzij je kennis, ervaring en coachingsvaardigheden een kwaliteitsvolle opleiding. Je werkt mee aan de inhoud
en vorm van opleidingen en systemen. Daarnaast groei je in je adviseursrol waarbij je projecten in bedrijven begeleidt, advies verleent
aan fleetmanagers en HR verantwoordelijken rond het optimaliseren van de veiligheid van hun medewerkers in het verkeer.

Profiel
Je herkent jezelf in het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een passie voor veiligheid en auto’s.
Je hebt minimaal een professionele bachelor.
Je hebt al minimum 5 jaar je rijbewijs B, andere rijbewijzen zijn een pluspunt.
Je hebt een eerste ervaring in het geven van opleiding en je hebt zin om uit te groeien tot een echte coach en trainer.
Een goede kennis van het Frans is een vereiste, ten minste mondeling.
Je houdt van resultaatgericht werken.
Je legt gemakkelijk contact met mensen en je hebt uitstekende pedagogische vaardigheden.
Je kunt zelfstandig én in team werken, je bent kritisch en leerbereid.
Werken met een computer en internet schrikt je niet af.
Je hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden.

Aanbod
Bij DrivOlution kom je terecht in een tof en dynamisch team. De job is gevarieerd, je komt in contact met allerlei mensen in zeer
uiteenlopende organisaties en plaatsen. Je werkt rond een onderwerp - zuinig, veilig en milieuvriendelijk rijden – met een
uitgesproken maatschappelijke meerwaarde. Bij DrivOlution vormt meedenken en initiatieven nemen een must. Opleiding en werken
met moderne hulpmiddelen (pc, uitleesapparatuur, camera’s, software voor rijstijlanalyse) zijn er de gewoonte. DrivOlution hecht veel
waarde aan persoonlijke ontwikkeling, opleiding en een toffe werksfeer, omdat we vinden dat we alleen zo kwaliteit kunnen garanderen aan onze klanten. Je mag je voor deze zeer uitdagende functie dan ook verwachten aan een grondige inwerking, opleiding en ondersteuning. DrivOlution biedt je een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur en een firmawagen. Een interessant pakket extralegale voordelen maakt deel uit van het loon.

Stuur je cv en motivatiebrief naar DrivOlution, tav. mevr. Rein Casters, rein.casters@drivolution.be. Je kunt Rein ook bereiken voor
bijkomende toelichtingen op 016/ 500 219. We garanderen je een snelle en vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

