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PLAATSELIJK
GEZOCHT!
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Het opleidingsinstituut in de bouw zoekt voor haar
opleidingsplaats te Zwolle:
PLAATSELIJK DIRECTEUR (betreft parttime functie voornamelijk avonduren)
Over ons
We leiden (toekomstige) ondernemers en
(kader)personeel in de bouw op. Dat doen
wij vanuit het opleidingsinstituut BOB-KOB,
waarvan de Kader- en Ondernemersopleiding
Bouwbedrijf (KOB) een onderdeel is.

Taken
De plaatselijk directeur verzorgt (de organisatie van) de werving van cursisten;
voert de leiding over de opleidingsplaats. De
organisatie van de opleidingen en examens
vindt in de avonduren plaats.

Onze opleidingen
De opleidingen en examens worden centraal
vanuit Zoetermeer georganiseerd en verspreid
in circa 15 vestigingen over het land gegeven.
Deskundige docententeams verzorgen, onder
leiding van plaatselijk directeuren, avondopleidingen. De directeuren in de opleidingsplaatsen worden ondersteund door een eigen
plaatselijke commissie.

Wat bieden wij?
Een netwerk aan ondernemers, docenten en
cursisten waarin jij een bijdrage levert vanuit
je maatschappelijke betrokkenheid aan het
succes van cursisten en de bouwsector. Het
is uitdagend en motiverend om jouw kennis
en ervaring te delen met het docententeam
en jonge mensen, die carrièrestappen gaan
zetten in de bouw.

Onze cursisten
Onze deelnemers hebben veelal een bouwkundige of civiel technische beroepsopleiding
op mbo-niveau.

Belangstelling?
Informatie bij: Wim Rouw, plaatselijk directeur
(rouw@bob-kob.nl, 038-4661457) of
Robbert van Dam, bureau BOB-KOB
(06-22908059, vandam@bob-kob.nl).

Wij zoeken
De BOB-KOB opleidingsplaats Zwolle zoekt
een plaatselijk directeur.
Het betreft een parttime functie voornamelijk
in de avonduren.
Profiel
Je beschikt over hbo werk- en denkniveau;
bouwkundige opleiding en/of civiele techniek;
ervaring in een bouwbedrijf; enige affiniteit
met onderwijs;
óf je bent werkzaam in het bouwberoepsonderwijs en hebt affiniteit met het bouwbedrijf;
je kan werken in een team, leiding geven,
stimuleren en motiveren;
je werkt-woont in de regio.

Zie ook de uitgebreide profielschets op de site:
https://www.kob.nl/vacatures
Graag ontvangen uw sollicitatie voor
vrijdag 3 april 2020
t.a.v. R. van Dam, vandam@bob-kob.nl
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