Vacature
Vanwege de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Logistiek medewerker/
Assistent Instructeur m/v
Fulltime

De functie:
H2K organiseert brandweeropleidingen en industriële trainingen, veelal op de locatie van de klant.
Dat vraagt om een goede, logistieke voorbereiding.
In de functie van logistiek medewerker bij H2K ben je verantwoordelijk voor het beheer, de huur en
de uitgifte van het oefenmateriaal. Je draagt er zorg voor dat de materialen (tankautospuiten,
ademlucht, oefencontainers e.d.), die voor de uitvoering van de opleidingen en/of trainingen
noodzakelijk zijn, kwalitatief in orde zijn en tijdig aanwezig op de gewenste trainingslocatie.
Dat kan op een oefencentrum zijn of de op locatie van een klant.
Daarnaast lever je, in de functie van assistent instructeur, ondersteuning bij de praktische uitvoering
van opleidingen en trainingen. Dat kan zijn als operator van het virtual reality systeem, als veiligheidsfunctionaris of als chauffeur/pompbediener.
Je bent bereid om in je zelf te investeren en op termijn door te groeien naar instructeur.
Je bent enthousiast en hebt een passie voor het ‘brandweervak’. Wij zoeken op korte termijn een
praktisch ingestelde, leergierige en proactieve medewerker voor 40 uur in de week.

Jouw profiel:
Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau. Je beschikt over het diploma manschap A en/of manschap
Bedrijfsbrandweer. Je bent in het bezit van een groot rijbewijs en het diploma voertuigbediener is
een pré. Je wilt jezelf, middels opleidingen en trainingen, graag blijven ontwikkelen.

Je kunt goed zelfstandig en planmatig werken en je hebt oog voor logistieke en organisatorische
processen. Je bent representatief en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Het hebben van werkervaring binnen de (petro)chemische industrie is een pré.

Kern van de activiteiten
Als logistiek medewerker en assistent instructeur maak je onderdeel uit van het bedrijfsbureau.
Samen met je collega’s van de planning, opleidingen en trainingen draag je bij aan een goede en
effectieve voorbereiding, uitvoering en afronding van opleidings- en trainingsprojecten.
•
•
•
•
•
•

Je verzorgt de logistieke ondersteuning;
Je bent verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en kwaliteit van de oefenmaterialen;
Je ondersteunt in verschillende rollen (operator, veiligheidsfunctionaris, chauffeur) de
uitvoering van opleidingen en trainingen;
Je bent het aanspreekpunt van de organisatie voor het beantwoorden van eerstelijns vragen, 		
op de opleidings- of trainingslocatie, van klanten en instructeurs;
Je hebt dagelijks contact met onze leveranciers met betrekking tot het huren en leveren van 		
oefenmaterialen;
Je geeft algemene ondersteuning aan het bedrijfsbureau.

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en zelfstandige functie in onze
professionele, veelzijdige en dynamische organisatie, waar in een
informele en collegiale sfeer met elkaar wordt samengewerkt en
volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Bij de functie past
een goed vast salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
De persoonlijke ontwikkeling richt zich op de mogelijkheid van
het volgen van opleidingen onder werktijd zoals; de leergang
instructeur en de leergang bevelvoerder, maar ook trainingen
op het gebied van industriële brandbestrijding.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en denk je te voldoen aan het geschetste profiel, mail dan je motivatie en CV
voor 27 maart 2019 naar Raph van den Elshout (r.vandenelshout@h2k.nl).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Raph van den Elshout (010 – 313 89 47).
H2K organiseert al meer dan 10 jaar brandweeropleidingen en industriële trainingen en is gevestigd
in Schiedam. Daarnaast adviseert en ondersteunt H2K bedrijven en instellingen op het gebied van
industriële veiligheid. Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door specialistische kennis,
maatwerk en innovatieve oplossingen.

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

