
 
 

    
   Docent afdeling plaagdieren (oproepbasis) 
 
    Versterking voor het docententeam gezocht! 

 

 
 

 

 
 
    

 
 

 
De organisatie 
SPA Groep heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van opleidingen voor medewerkers van 
plaagdierbestrijdingsbedrijven, zowel particulier als binnen de gemeentelijke organisaties. Wij zien het 
als onze missie om onze relaties en klanten te helpen bij het verbeteren van hun prestaties. Dat doen 
wij door op een breed vlak een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze branche. Met een integraal 
team van deskundige projectmanagers, docenten, adviseurs en coaches werken wij mee aan verbetering 
van de organisaties, de inzetbaarheid van de medewerkers en de ontwikkeling en borging van primaire 
processen. Wij doen dat door middel van advisering, scholing, coaching, en training. 
 
 
De functie 
Een docent ‘Plaagdiermanagement’ is verantwoordelijk voor het overbrengen van de leerstof naar de 
deelnemer (totale vakgebied van plaagdiermanagement, maar kan ook een specifieker onderwerp binnen 
het vakgebied zijn). De docent geeft aanzet tot het leren en speelt in op de leefwereld van de deelnemers. 
De deelnemers dienen aan het einde van een lesdag een examen met een voldoende resultaat te kunnen 
afronden. Aan het einde van een lesdag zal er om een korte evaluatie worden gevraagd (dit kan 
mondeling, maar ook schriftelijk), waar gevraagd wordt naar input voor nog te ontwikkelen scholingen 
waarin jij daarna een actieve rol kan spelen door deze scholingen uit te werken en te geven.   

 
 

Wat bieden we jou? 
• Werk op een interessant en zeer snel ontwikkelend werkterrein. 
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor afronding van de opleidingstrajecten. 
• Een stimulerende werkomgeving. 
• Professionele collega´s. 

 
De functie-eisen 

 
Jij hebt: 

• Kennis van de branche. 
• Een proactieve, initiatiefrijke en servicegerichte houding. 
• Een praktische instelling. 

 
Jij bent: 

• Vaardig in het overbrengen van kennis. 
• Vaardig in het inspelen op vragen van deelnemers. 
• vaardig in het motiveren van deelnemers 
• Sociaal, integer en loyaal. 
• Adequaat en in staat te anticiperen op onverwachte gebeurtenissen. 
• Creatief en oplossingsgericht. 
• In staat om interactief en afwisselend les te geven 

 
Werkdagen en –tijden zijn altijd in overleg.  

 
 
Interesse in deze functie?  
Stuur een motivatiebrief samen met je CV naar: 
 
Mariska Callenbach  
m.callenbach@spa-bv.nl  
 
 


