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

Heb je zin om je talenten in te zetten in een dynamische omgeving? Zoek je een no nonsens mentaliteit, korte beslissingslijnen, de professionaliteit van een grote organisatie en de flexibiliteit van een KMO? Wil je een job met veel variatie, groeikansen en een grote verantwoordelijkheid?
Wil jij als instructeur echt een verschil maken voor de veiligheid van onze wegen én voor ons milieu? Zoek je een uitdagende functie waar je je
achtergrond in transport ten volle bij kan inzetten? Wil je deel uit maken van een topteam? Dan is DrivOlution iets voor jou.

Wat we doen?
We hebben als missie de medewerkers van onze klanten anders aan het stuur van hun voertuig te laten zitten. We ondersteunen hen bij het
verminderen van hun arbeidsongevallen in het verkeer, het reduceren van het brandstofverbruik, het verminderen van het personeelsverloop
en het verbeteren van hun vlootresultaten.

Wat we nodig hebben
Voor deze ambitieuze projecten zoeken we een gedreven trainer-adviseur die van vele markten thuis is. Door je grondige kennis van de transportwereld ben je in staat zowel code 95 opleidingen te geven, vrachtwagenchauffeurs te coachen, train-the-trainer opleidingen te verzorgen
en hands-on advies te verlenen aan transportmanagers. In het kader van projecten schrijf je een rijstijlverslag, interpreteer je rijstijlparametersverslagen en geef je advies bij de keuze van interne trainers bij de klant. Door je sterke persoonlijkheid en je uitstekende sociale vaardigheden
heb je een blijvende impact op de gang van zaken bij onze klanten .

Jouw profiel
• Je hebt een passie voor veiligheid en vrachtwagens.
• Je hebt al minimum 5 jaar je rijbewijs B en C(+E).
• Je hebt ervaren wat werken in de transportsector is. Als je zelf gereden hebt is dat super, elke andere ervaring in de bouwsector en/of het uitzonderlijk vervoer is mooi meegenomen.

• Je eerste ervaring met opleiding geven – aan wie of wat dan ook - smaakt naar meer.
• Een erkenning door de Vlaamse overheid (MOW) of de FOD Mobiliteit en Vervoer als instructeur vakbekwaamheid geeft je

•
•
•
•

een streepje voor.
Le Français ? Même pas peur !
Je trekt graag je plan in vele situaties, maar je geniet ook van samenwerken. En er mag al eens gelachen worden.
Je leert graag, je bent kritisch en je handen jeuken om zaken te verbeteren.
Je bent bereid om regelmatig op zaterdag te werken, ook onregelmatige uren kunnen af en toe nodig zijn .

Aanbod
Een job waar plezier en werk perfect samengaan, waar waardering en leermogelijkheden de dagelijkse praktijk zijn. Verder mag je rekenen op:

•
•
•
•
•
•
•
•

een voltijds bediendencontract.
aantrekkelijke verloning in euro’s.
een groepsverzekering voor als je ooit met pensioen mag gaan.
een wagen en tankkaart, uiteraard inclusief een opleiding veilig en zuinig rijden.
een hospitalisatieverzekering om hopelijk nooit te gebruiken.
een gedreven team van toffe collega's.
een grondige inwerking, opleiding en ondersteuning
de kans om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien, ook op langere termijn.

Ben jij de schakel waar wij naar smachten? Laat ons dan niet langer in spanning en mail naar rein.casters@drivolution.be. Een CV is hierbij ook
altijd welkom. Meer informatie nodig? Bel Rein (M/V) voor wie het zich afvraagt, maar ‘beste Rein’ kan ook altijd) op 016/500 219.

