
    
 

Trainer / Rijinstructeur 
                

 
           

Voor de versterking van het trainersteam zijn we op zoek naar een 
rijinstructeur met trainersvaardigheden! 

 

 
 

 

 
De organisatie 
SPA Groep werkt voor organisaties die zich bezighouden met het beheer van de openbare ruimte 
en/of met de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen. Wij zien het als onze missie om 
onze relaties en klanten te helpen bij het verduurzamen van hun dienstverlening en het ontwikkelen 
van hun mensen. Dat doen wij al meer dan 20 jaar met onderzoek, advies, onderwijs, training, 
coaching en implementatie.  

 
Bij ons werk je samen met gedreven en talentvolle mensen die je inspireren om op verschillende 
terreinen je eigen vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Samen met je collega’s werk je aan het 
realiseren van onze doelen en die van onze klanten. Het dynamische en gezellige team bestaat uit 
25 deskundige interne projectleiders, opleidingscoördinatoren, docenten, adviseurs en coaches die 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.  
 
De sfeer bij ons is informeel en collegiaal. Iedereen draagt actief zijn of haar steentje bij aan het 
gezamenlijke resultaat. Door de verschillende activiteiten buiten het werk om (zoals congressen, 
korte trips, het jaarlijkse bedrijfsevenement en sportieve evenementen) leer je jouw collega’s snel 
beter kennen. 
 
De functie 
Onze trainer is verantwoordelijk voor het overbrengen van theorie en praktijk (zowel kennis als 
vaardigheden) naar de deelnemers. We zoeken een trainer die instructies en cursus kan geven aan 
beroepschauffeurs binnen de sector AMBOR (Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte). Hiervoor dient 
de trainer in het bezit te zijn van een WRM certificaat (bij voorkeur categorie C).   
 
 
Onze trainer heeft bij voorkeur:  

• HBO werk- en denkniveau. 
• Kennis, ervaring en/of affiniteit met de voertuigen, machines en/of de branche. 
• Een efficiënte, praktische en initiatiefrijke houding. 
• Een service- en klantgerichte werkwijze. 

 
Jij bent: 

• Creatief en oplossingsgericht en in staat te anticiperen op onverwachte gebeurtenissen. 
• Energiek, enthousiast en leergierig. 
• Een bevlogen instructeur én specialist en in staat dit over te brengen aan de deelnemers. 
• Sociaal, integer en loyaal en een fijne collega om mee samen te werken! 

 
Wat bieden we jou?  

• Werk binnen een interessant en zeer snel ontwikkelende branche. 
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid – met telefoon, laptop en auto van de zaak. 
• Een stimulerende werkomgeving. 
• Professionele collega´s. 
• Opleidingen t.b.v. persoonlijke groei en ontwikkelmogelijkheden. 

 
Solliciteer nu als je toe bent aan deze leuke uitdaging!  
 
 

               
                     
        

 


