DrivOlution zoekt
freelance instructeur (m/v)

DrivOlution biedt bedrijven een totaalconcept om het risico van hun wagenpark in elk opzicht maximaal te beperken. 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 ons programma’s en om onze groei te
ondersteunen, zijn we op zoek naar een instructeur rijvaardigheden (m/v):

Een takenpakket op maat
We zoeken een ondernemende instructeur die mee een breed aanbod van opleidingen kan verzorgen. Werken op zaterdag is
een must, maar verder kan het takenpakket aangepast worden in functie van je beschikbaarheid, interesses en competenties:
• Je bent beschikbaar op zaterdag
• Je bent beschikbaar op weekdagen
• Transport boeit je en je geeft opleidingen aan vrachtwagenchauffeurs in het kader van de nascholing vakbekwaamheid
• Je bent geïnteresseerd in het geven van rijvaardigheidstraining voor autobestuurders voornamelijk in het kader van ons
e-positiefprogramma
Als instructeur bij DrivOlution ben je in staat om met allerlei klanten uit bedrijven te werken, gaande van een directeur tot een
arbeider. Je levert dankzij je kennis, ervaring en coachingsvaardigheden een kwaliteitsvolle opleiding. Kwaliteit en resultaten
staan bij DrivOlution voorop, dit betekent dat een instructeur meer doet dan enkel opleidingen geven. Je bent dan ook bereid deze rol in het geheel op te nemen, ook als dit bijleren
betekent.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt het statuut van zelfstandige (in bijberoep).
Je hebt een rijbewijs C+ E, andere rijbewijzen zijn een pluspunt.
Je hebt bij voorkeur ervaring in de transportsector of een aanverwant domein.
Je hebt ervaring in het volwassenonderwijs of als rij-instructeur.
Een erkenning door de FOD Mobiliteit en Vervoer als instructeur vakbekwaamheid is een voordeel.
Tweetaligheid NL/FR is een voordeel.
Je legt gemakkelijk contact met mensen en je hebt uitstekende pedagogische vaardigheden.
Je bent kritisch en leerbereid.
Werken met een computer en internet schrikt je niet af.

Aanbod
Bij DrivOlution kom je terecht in een tof en dynamisch team. Je krijgt de nodige ondersteuning bij het uitvoeren van
je werk, zowel op inhoudelijk als pedagogisch vlak. Indien je nog niet erkend bent door de FOD Mobiliteit en
Transport als instructeur voor de vakbekwaamheid, zorgen wij voor je opleiding en dossier.
DrivOlution biedt je een samenwerkingsovereenkomst als zelfstandige en een aantrekkelijk honorarium.
Het aantal dagen dat je werkt en wat je precies zal doen, wordt overeengekomen.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar DrivOlution, t.a.v. 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.

