Gezocht: Geslaagde
collega bij De Weerd
VACATURE

Motor-instructeur

32 -40u p/w
Apeldoorn

Bijdragen aan een verkeersveiliger Nederland en werken in een dynamische
en gezellige omgeving? De Weerd biedt je deze kans!
De afgelopen 100 jaar is onze mobiliteit gigantisch toegenomen. Prachtig natuurlijk, want zo komen we
nog eens ergens. Helaas is het daarmee ook steeds drukker geworden en staat de verkeersveiligheid onder
druk. Al bijna 60 jaar zetten we ons met hart en ziel in om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren.
Wij maken van weggebruikers betere bestuurders! Om dit allemaal goed te kunnen organiseren willen we
de administratieve ondersteuning uitbreiden.
In verband met interne verschuivingen van medewerkers, zijn we voor de vestiging in Apeldoorn op zoek
naar een motor-instructeur.
Belangrijk
Je wilt van je leerlingen veilige en goede motorrijders maken. Daarvoor ben je in het bezit van een WRMbevoegdheidspas A/B en zou het mooi zijn als je enige ervaring hebt. Ontbreekt die ervaring? Reageer dan
toch, dan gaan we daar samen mee aan de slag! Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat je het leuk
vindt om met (jonge) mensen te werken, klantgericht bent en dat samenwerken met je collega’s voor jou
vanzelfsprekend is. Extra andere bevoegdheidscategorieën is een pré.
Waarom kiezen voor De Weerd?
· Goede arbeidsvoorwaarden
· Flexibele uren/dagen mogelijk
· Goede doorgroeimogelijkheden en opleidingen
· Loopbaan- en persoonlijke coachingstrajecten
· Toonaangevend in de regio en alles goed geregeld
· Maatschappelijk betrokken
Kijk voor meer informatie over De Weerd op www.deweerd.net
Reactie
Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken en herken je jezelf in bovenstaand
profiel, laat het dan weten door voor 1 augustus een reactie te sturen met cv naar
vacature@deweerd.net
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Françoise van Hintum. Dit kan
telefonisch op nummer 06 – 27 318 010 of via bovenstaand e-mailadres.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Reageer via vacature@deweerd.net

VERKEERSOPLEIDINGEN

