
Vacature allround instructeur BHV (24 tot 40 uur) 
 
Is het jouw persoonlijke missie om onze cursisten te coachen naar een hoger niveau? Ben je 
toe aan een nieuwe uitdaging in je leven (en ben je dus bereid opleidingen te volgen) of nóg 
beter: ben je al opgeleid BHV-instructeur? Geweldig, dan zijn wij op zoek naar jou om ons 
jonge team te versterken! 
 
Over de vacature 
Jij vindt het leuk om bij verschillende opdrachtgevers op locatie trainingen te verzorgen. Jij 
kan op een coachende manier vaardigheden bij brengen op het gebied van BHV en EHBO. Jij 
voelt je als een vis in het water binnen een (familie)bedrijf dat eigen inzet en ideeën 
waardeert.  Verder beschik je over de volgende kwaliteiten: 
 
·       Gastvrije, representatieve en klantgerichte houding 
·       Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
·       Gecertificeerd instructeur EHBO (of ben je bereid dit te halen) 
·       Gecertificeerd instructeur Brand (of ben je bereid dit te halen) 
·       In bezit van een geldig rijbewijs-B 
·       Je spreekt Nederlands en Engels 
 
Wat ga je doen? 
· Je gaat praktijktrainingen en -oefeningen binnen het vakgebied BHV verzorgen voor 

uiteenlopende opdrachtgevers in heel Nederland. Je zorgt indien nodig voor schriftelijke 
verslaglegging. 

· Je neemt, samen met je collega-instructeurs, actief deel aan de regelmatige 
overleggen/lesplandagen en daagt jezelf en anderen uit om telkens out-of-the-box 
lesprogramma’s te ontwikkelen en uit te werken. 

· Je beheert je eigen lesmaterialen (zorgt dat deze netjes en altijd voldoende aanwezig 
zijn). Eventuele defecten worden gerepareerd door je collega’s van de back-office. Je 
zorgt voor je bedrijfsbus en levert de (cursus)administratie op de correcte wijze aan bij je 
collega’s van de planning. 

 
Wanneer word je blij van dit werk? 
· Als je iets van Nederland wil zien en bij uiteenlopende opdrachtgevers op locatie 

trainingen wil verzorgen en het dus niet erg vindt om regelmatig in de auto te zitten. 
· Als je het fijn vindt om elke dag een grote diversiteit aan mensen op een motiverende en 

uitdagende manier vaardigheden bij te brengen op het gebied van BHV en EHBO. 
· Als je het niet erg vindt om lange dagen te maken, af en toe te overnachten en in ruil 

daarvoor regelmatig een extra dag vrij gepland wordt of een extra lange vakantie krijgt. 
· Als je graag in het middelpunt van de belangstelling staat, creatief bent, veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid wil hebben en je het liefst elke dag met nieuwe mensen in contact 
komt. 
 

Wij bieden je: 
· Een marktconform salaris, met 8% vakantietoeslag, een duidelijk 

arbeidsvoorwaardenreglement en een vaste bedrijfsbus voorzien van lesmaterialen. 
· Een ruim budget voor een persoonlijk scholingsprogramma tot wel €15.000,- als je (nog) 

niet over alle diploma’s beschikt om als allround BHV-instructeur aan de slag te gaan. 
· Een goede werksfeer en collegialiteit binnen ons familiebedrijf. Een plek waar je wordt 

uitgedaagd om met nieuwe initiatieven of ideeën te komen en je kunt terugvallen op 
collega-instructeurs. 
 

Interesse?  
Jouw motivatie (video, mail, podcast) ontvangen wij graag op sollicitaties@cura-trainingen.nl 
of stuur ons een whatsapp bericht (https://wa.me/31854015714). 


