WOBRA zoekt

Instructeurs “Stutten en schoren”
We zoeken voor de opleiding “Stutten en schoren” meerdere externe lesgevers die we
kunnen inzetten tijdens verschillende opleidingsmomenten die decentraal in de
brandweerposten doorgaan.
Het lessenpakket (2 uur) bestaat uit : Dit pakket wordt meerdere keren per lesdag gegeven.
-

Een aantal praktische oefeningen rond stutten en schoren waarbij verschillende
technieken worden uitgevoerd.
Lesplan, inhoud wordt gecommuniceerd tijdens een infomoment voor de nieuwe
instructeurs.

Toelatingsvoorwaarden
● Je bent in het bezit van het getuigschrift FOROP1 of FOROP2 of een pedagogisch diploma.
Anders ben je sowieso bereid om het getuigschrift FOROP1/pedagogische opleiding te
behalen.
● Je bent min 5 jaar lid van een brandweerpost
● Je bent bereid tot het volgen van een opleidingstraject (infomoment) (een Train the
instructor)
Specifieke verwachtingen
● Je bezit inhoudelijke kennis en expertise over de materie.
● Je bent in staat om op een duidelijke en pedagogisch onderbouwde wijze les te geven
● Je staat open voor feedback, bijsturing en evaluatie van je lessen
● Je beschikt over een objectief observatievermogen
● Je bent voldoende beschikbaar en flexibel inzetbaar
● Je bent bereid om samen te werken in teamverband
Verloop van de selectie
We nodigen de geselecteerde kandidaten uit om een TTI (Train the instructor) te volgen
waarbij de wijze waarop de opleiding wordt gegeven toegelicht wordt. Het infomoment
gaat door op 20 december 2018 op POV Zedelgem. Er zijn twee sessies gepland;
-

14u-16u
19u-21u
Bedoeling is dat je op 1 moment aanwezig bent.

Kandidaatstelling
Je kunt je inschrijven tot en met 17/12/18 door een mail te sturen aan
chris.de.doncker@campuspov.be met daarbij:
Uw persoonsgegevens: Naam, Voornaam, Adres; GSM, email, brandweerpost, uw curriculum
vitae, een omschrijving van jouw ervaring en kennis in deze materie en uw keuzemoment
voor het volgen van de TTI.
Met dank bij voorbaat voor inspanning, motivatie en engagement.
WOBRA

