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Freelance lesgever

m/v

Door de steeds groter wordende vraag naar
opleidingen EHBO zijn wij op zoek naar freelance
lesgevers die onze academie willen vervoegen.
Momenteel zoeken we een lesgever die mee zal
instaan voor het geven van de opleidingen nijverheidshelper en andere EHBO-opleidingen. De
lessen gaan door in de organiserende bedrijven of
op één van onze eigen locaties.
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Door uw opgedane kennis kunt u zelfstandig
lesgeven en een cursus op maat samenstellen,
waarbij u kan ingaan op specifieke vragen van de
klant.

Wat verwachten wij van u?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een uitstekende kennis van het Nederlands – EHBO-lessen kunnen geven in het Frans is een pluspunt.
U hebt een goede en ruime kennis van EHBO. U heeft eventueel meerdere jaren ervaring in het (volwassenen)
onderwijs en bezit een didactisch diploma. Daarnaast beschikt u over een getuigschrift basis EHBO & vervolgmodule of hoger.
EHBO-praktijkervaring is een pluspunt.
U werkt bij voorkeur in uw eigen regio indien nodig ondersteunt u ook de regio’s van uw collega’s.
Eveneens bent u -sporadisch- beschikbaar voor avond- en weekendwerk.
U bent in het bezit van een geldig rijbewijs categorie B en beschikt over een eigen wagen.
U bent correct en nauwkeurig in uw administratie en een pc is voor u een nuttig werkinstrument waarbij kennis
van de verschillende programma’s als Word, Excel, PowerPoint noodzakelijk zijn.
Werkdagen die om 06.00u beginnen of om 22.00u eindigen schrikken u niet af en zijn verenigbaar met uw
gezinssituatie. U bent een gedreven persoon en werkt graag in groepsverband.

Wat kan u van ons verwachten?
•
•
•

Aangename gedreven collega’s
Voldoende ruggensteun en materiaal voor
het samenstellen en geven van uw cursus
Een correcte verloning conform de
gangbare tarieven in de sector.

Voor informatie kan u terecht bij:
Saskia Van den Bosch, 015 28 38 60, saskia.vandenbosch@hvk.be
Het Vlaamse Kruis, Battelsesteenweg 315, 2800 Mechelen

