
Bij De Weerd maken wij van weggebruikers betere bestuurders. Particuliere weggebruikers blijven bij ons een leven
lang leren, omdat hun mobiliteit door de jaren heen verandert. Van driewieler tot bromfiets en van (elektrische)
auto tot camper. Voor professionals in het transport zijn we een partner die echt begrijpt wat er nodig is voor een
veilige baan op de weg. Met enthousiaste instructeurs, docenten en innovatieve lesmethoden maken we leren
leuk. 

Voor de omgeving Apeldoorn e.o. én Epe e.o. zijn wij op zoek naar twee ervaren:

Kijk voor meer informatie op www.deweerd.net

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Kayersdijk 141 C

De Weerd Verkeersopleidingen
De Weerd Transportopleidingen

7332 AP Apeldoorn

Praktische info;
·De functie is voor 32-40 uur per week;
·Wij zijn op zoek naar twee instructeurs;
·Werkgebied: Apeldoorn e.o. of Epe e.o.;
·Salaris is marktconform, inclusief een 
pensioenvoorziening;
·Voor meer informatie over deze functie 
kun je contact opnemen met Françoise 
·van Hintum, 06 27 31 80 10. Als je 
enthousiast wordt van deze functie en 
het lijkt je leuk om bij De Weerd te werken, 
mail dan de relevante informatie over 
jezelf naar vacature@deweerd.net

Vacature

INSTRUCTEUR AUTO (32 - 40 uur)
Je weet dat het vak van rij-instructeur een flexibele instelling vereist en dat dit wisselende werktijden met zich mee
brengt. Je werkt ook regelmatig op zaterdag.

Werkomgeving

Jouw profiel

Het werkgebied is Apeldoorn e.o. of Epe e.o. De Weerd bestaat uit drie bedrijven; De Weerd Verkeersopleidingen, De
Weerd Transportopleidingen en Autorijschool De Weerd Zwolle. We werken met 40 collega’s vanuit de vestigingen
in Apeldoorn, Epe en Zwolle en zetten ons al meer dan 60 jaar met hart en ziel in om de verkeersveiligheid in
Nederland te verbeteren. 

Ervaren instructeur
Flexibele werkhouding
Goede communicatieve vaardigheden
Representatief
In het bezit van geldig WRM- bevoegdheidpas

“Werkplezier en de omgang met leerlingen is voor mij het belangrijkste. Na een geslaagde werkdag kom ik vrolijk
thuis, voldaan en met nog genoeg energie over voor de avond. ”

Wat zeggen je collega instructeurs over werken bij De Weerd:

http://www.deweerd.net/
mailto:vacature@deweerd.net

