Vacature Docent / Trainer

Wie zijn wij.
I am Dennis is een jong bedrijf gespecialiseerd in Educatie, Trainingen, Advies,
e-Learning en Auteurswerk. Door achttien jaar ervaring binnen de
motorvoertuigentechniek en werktuigbouwkunde en negen jaar ervaring in het
volwassenen onderwijs is een mix ontstaan die van waardevolle betekenis is
gebleken voor het bedrijfsleven en onderwijs. Onze specialisatie ligt op het
gebied van motorvoertuigen & railvoertuigen.
De opdrachten die I am Dennis uitvoert bevatten het geven van lessen bij
bedrijven, fabrikanten en scholen, alsmede het ontwikkelen van lesmateriaal,
complete opleidingscurriculum, het schrijven van lesboeken en het ontwikkelen
van e-learning oplossingen. Door groei in de markt gaat I am Dennis uitbreiden
en zijn we opzoek naar een Docent/Trainer voor de vakgebieden
motorvoertuigen & railvoertuigen.

Wat ga je doen?
Als Docent/Trainer ga je naar klanten toe voor het verzorgen van lessen,
coaching, trainingen of begeleiding van studenten. Deze lessen lopen uiteen van
niveau 2, niveau 3 of niveau 4 MBO opleidingen tot ééndaagse praktische
trainingen en alles wat daartussen zit. Daarnaast ontwikkel je regelmatig
lesmateriaal en houdt je deze rondom de lesactiviteiten actueel. Onze klanten
zitten verspreidt door het hele land en je bent dan ook een groot deel van de tijd
in-company. Daarnaast werk je ook regelmatig aan nieuw lesmateriaal. Dit doe
je zelfstandig, maar ook met een team van schrijvers, inhoudsdeskundigen en
specialisten. Je bewaakt je eigen kwaliteit, want deze is bij I am Dennis heel
belangrijk. We houden kantoor in Zwijndrecht en daar zal je ook regelmatig zijn.
Je bent verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

het geven van theoretische- en praktische trainingen en opleidingen;
het signaleren van ontwikkelingen bij onze klanten;
het toetsen en evalueren van je lesactiviteiten;
het voeren van coachgesprekken en het begeleiden van intervisie;
het bijdragen door verbetervoorstellen te doen voor de ontwikkeling en
evaluatie van de leertrajecten;
het Ontwikkelen van lesmaterialen;
het Ontwikkelen van toetsingen, proeven van bekwaamheid en
assessments;
het Ontwikkelen van e-learning onderdelen en of modulen.

Waar ben je goed in?
Voor deze functie zijn we opzoek naar iemand die:
•
•
•
•
•
•
•

een afgeronde HBO opleiding heeft in de richting Motorvoertuigentechniek,
Elektro of Werktuigbouwkunde;
minimaal een 2e graad lesbevoegdheid heeft;
minimaal 5 jaar ervaring heeft voor de klas;
de Nederlandse taal uitstekend beheerst, Engels en Duits is een pré;
een sterke persoonlijkheid heeft, met goede communicatieve
vaardigheden;
eerlijk en oprecht is, geen 9 tot 5 mentaliteit heeft en waarbij afspraak,
altijd afspraak is;
hart voor de zaak heeft, denkt in oplossingen en mogelijkheden.

Wat bieden we je?
We bieden je een baan aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in een organisatie, waarin transparantie heerst en geen spelletjes worden
gespeeld;
in een kleine organisatie waar de lijntjes kort zijn en besluitvorming snel
wordt gedaan;
in een organisatie met een no-nonsense sfeer;
in een organisatie, waarin hart voor de zaak wordt beloond, met hart voor
de medewerker;
in een organisatie, waarin fouten maken mag mits we er van leren en
waar ruimte is om dingen uit te proberen;
in een organisatie waar hard wordt gewerkt en successen worden gevierd;
met een marktconform salaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden;
met een goede reiskostenvergoeding;
met vakantiegeld en een variabele eindejaar bonus;

Heb je interesse?
Stuur een motivatiebrief en CV naar onderstaand mail adres
recruitment@iamdennis.nl

