SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Technisch trainer
Bedrijfsnaam: VAB nv
Uiterste sollicitatiedatum: 31/11/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X

X
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Zeg je VAB dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 3.000.000 bestuurders op ons voor zekerheid onderweg.
Met VAB-Bijstand, -Rijschool, -Banden, -Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere diensten zijn we een
innovatieve voortrekker in mobiliteit.
Het succesverhaal van VAB werd mede mogelijk gemaakt door een enthousiast en technisch onderlegd team
medewerkers. Die technologische know how wordt gebundeld in VAB Training & Consult, dat uitgroeide tot een
strategische schakel binnen het bedrijf. VAB Training & Consult omvat het opleidingscentrum voor technische trainingen
alsook helpdesk- en consulting activiteiten. Voor dit opleidingscentrum zoekt VAB een gedreven tweetalige technisch
trainer.
Je werkt op projectbasis met het volgende takenpakket:

•
•
•
•
•

Verzorgen van technische trainingen voor de VAB Wegenwachters en mogelijk enkele project trainingen.
Verzamelen, opbouwen en samenstellen van (auto-) technische teksten: syllabi, nota's, presentaties en
praktijkoefeningen.
Schrijven en doceren van nieuwe trainingen.
Kritisch kijken naar bestaande opleidingen en deze steeds optimaliseren.
Ontwikkelen van diverse vormen presentaties (prezi, powerpoint, hand-on etc.)

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan vlot omgaan met mensen en hebt de overtuiging en drive om je kennis over te dragen.
Je hebt een goede kennis en een grote interesse in autotechniek, elektriciteit, elektronica en digitale
communicatie.
Je kan je “vastbijten in een dossier”.
Je bent voldoende vasthoudend en assertief.
Je werkt in dagdienst maar bent bereid om ook op andere momenten flexibel in te springen.
Je behaalde een bachelor in de autotechnologie/automechanica of hebt een gelijkwaardige ervaring.
Je schrijft probleemloos technische teksten.
Je bent een ervaren PC en MS Office gebruiker.
Je bent tweetalig Nederlands-Frans zowel gesproken als geschreven.
Ervaring als wegenwachter is een grote pre

Aanbod

Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving, waar flexibiliteit en teamwerk primordiaal zijn. In ruil voor jouw
inzet en talent kan je rekenen op een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen, een voortdurende opleiding en
doorgroeimogelijkheden.
Interesse? Solliciteer dan online via onderstaande link.
https://jobs.vab.be/content/jobpage.asp?a=DETAIL&jdkid=686&l=DUTCH
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