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ALLROUND INSTRUCTEUR M/V 
 

Wie zijn wij 

Werken voor STE  betekent werken in een internationaal georiënteerde onderneming met een 

ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze 

klanten. Wij bieden een breed scala aan ‘veilig werken op hoogte’ over de hele wereld en hebben 

klanttevredenheid hoog in het vaandel staan.  

STE is hét expertisecentrum voor veilig werken op hoogte. Als gespecialiseerd opleidingsinstituut 

verzorgen wij:  

• Opleidingen, cursussen en trainingen 

• Niveaumetingen en advies 

• Inspecties en Consultancy 

 

STE is altijd op zoek naar flexibele enthousiaste en representatieve allround medewerkers (m/v) voor 

het verzorgen van trainingen, diverse veiligheidsinstructies, kwaliteitscontroles en uitwerken van 

training materiaal. Heb je nog geen ervaring op het gebied van les en/of instructie geven, maar ben je 

ambitieus, leergierig en werkzaam in de Steigerbouw? Laat dan ook zeker van je horen.  

 

Tot je primaire taken en verantwoordelijkheden zullen o.a. behoren 

• Voorbereiden en geven van trainingen en instructies op het gebied van veiligheid, 

Steigerbouw en Veilig Werken op hoogte 

• Verzorgen van benodigde registraties m.bt. de gegeven trainingen en de benodigde nazorg 

• Contactpersoon inzake training inhoudelijke onderwerpen 

• Aanspreekpunt voor informatie m.b.t. een eventueel specialisatiegebied 

• Aandragen van verbeteringsvoorstellen van trainingen en training materiaal 

• Desgevraagd uitwerken / opstellen van training materiaal 

• Zorgdragen voor een correct en goed klantencontact 

• Uitvoeren van inspecties en bijbehorende rapportages en adviezen schrijven 

• Coaching on the job in verschillende rollen; inspecteur, voorman, coordinator etc. 

 

Functie-eisen 

Wij werken met verschillende gradaties van inspecteurs waarbij voor alle functies de volgende 

minimale eisen gelden: 

 

• Minimaal een MBO denk-, lees-, en schrijfniveau 

• In bezit van VCA VOL en Persoonscertificaat Steigerinspecteur 

• In het bezit van Persoonscertificaten, 1e Monteur en/of Voorman Steigerbouw is een pré  

• Representatief en enthousiast 

• Flexibel, geen 09.00-17.00 mentaliteit  

• Beheersen van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Beheersen van een andere taal is een pré 

• Aantoonbare didactische vaardigheden   

• Goede communicatievaardigheden 

• Een echte teamplayer 
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• Kennis van MS-office 

• Rijbewijs B 

 

 

Wat bieden wij 

• Salaris conform cao-richtlijnen 

• Tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband bij goed functioneren 

• Inleen van zelfstandig ook mogelijk 

• Werktijden in overleg 

• Mogelijkheid tot bijscholing en coaching t.b.v. eigen ontwikkeling 

 

Ben je de persoon waarvoor een project nooit te groot of te complex kan zijn? Heb je net als ons, de 

motivatie om door te gaan waar anderen afhaken? Ben je een zeer gedreven en gedetailleerd persoon 

en wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste regelgeving, normen en richtlijnen met betrekking tot de 

Steigerbouw? Dan willen wij je ontmoeten! 

 

Je kunt solliciteren op de weergegeven vacature door een motivatiebrief en Curriculum Vitae naar ons 

toe sturen. Wij zullen jouw sollicitatie in behandeling nemen en spoedig contact met je opnemen. 

Mocht je binnen 14 dagen geen bericht hebben ontvangen, neem dan gerust contact met ons op. 

 

Email:  info@trainingscaffolding.com 

Onderwerp:  Vacature STE 

T.a.v.:  Dhr. E. Deutekom 

 

 

Bij voorbaat dank voor jouw interesse. 

 

 

Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel. 

 

Team 
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