Caribbean Heavy Equipment Educational Center

VACATURE
FUNCTIE: ZWAAR MATERIEEL TRAINING INSTRUCTEUR
Caribbean Heavy Equipment Educational Center, CHEEC, is een ISO 9001:2015
gecertificeerde opleiding en trainingsinstituut in Zwaarmaterieel gevestigd in
Suriname. Sinds 2004 heeft het instituut haar bijdrage geleverd aan
gekwalificeerde arbeidskrachten in Suriname en het Caribbisch gebied.
CHEEC is opzoek naar zwaarmaterieel instructeurs die hun dienst als professionals
willen verlenen en voortdurend gericht willen blijven op verbeteringen,
vernieuwingen en verhogen van de kennis en vaardigheden van machine
gebruikers.
Functieprofiel:
 Het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor zwaarmateriaal operators
en monteurs voor bedrijven conform internationale standaarden.
 Het ontwikkelen en verzorgen van cursussen voor studenten in de Heavy
Equipment School.
 Analyses maken voor trainingsvereisten (training need analyse).
 Ontwikkelen van maintenance management plannen.
 Testen en kwalificeren van operators en technicians.
Vereisten
 Minimaal een afgeronde middelbare technische opleiding, MBO/HBO
richting Werktuigbouwkunde, Autotechniek
 Ruime ervaring hebben met machines en machinesystemen
 Goed ontwikkeld machine gevoel
 De Nederlandse, Engelse en Sranan tongo taal vloeiend in zowel woord als
geschrift beheersen
 Zelfstandig als in team verband kunnen werken
 Flexibel en stressbestendig
 Klantgericht denken en handelen
 Bereid zijn voor langere tijden in het binnenland als het Caribbisch gebied
werkzaamheden (trainingen te verzorgen) uit te voeren.
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Computerkennis, Word, Excell, Powerpoint.
Goede rapportagevaardigheden bezitten.
Resultaatgericht denken en handelen
Bezit CE rijbewijs
Bekwaamheid in Pedagogiek en Didaktiek is een pre (Pedagogisch
getuigschrift)

Wij bieden:
 Een salaris afgestemd op kennis en ervaring.
 Prettige en dynamische werksfeer.
 Secundaire voorzieningen.
Is dit een uitdaging voor u en herkent u uw zelf hierin, stuur dan een sollicitatie
brief vergezeld van een uitgebreide CV en een recente pasfoto naar Caribbean
Heavy Equipment Educational Center aan de Indira Gandhiweg Br.879 Lelydorp
Wanica of email naar info@cheec.net

