Locatiecoördinator Opleidingen
Geplaatst op: 29 Sep 2021
Status: Open
Vacaturenummer: 703
De Locatiecoördinator Opleidingen (LCO) organiseert en coördineert op de locatie Lelystad de cursussen van
het Rode Kruis voor eigen vrijwilligers en externe partijen, zoals EHBO, EHAK (Eerste Hulpverlening aan
Kinderen) en reanimatie, inclusief het leren omgaan met een AED. Op enkele locaties wordt de functie
gesplitst in Extern en Intern.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Je bent binnen de locatie het aanspreekpunt voor personen en organisaties die op zoek zijn naar een EHBOopleiding;
Je maakt (in overleg met de districtscoördinator Opleidingen) oﬀertes en gaat namens het Rode Kruis de
overeenkomst aan;
Informeert cursisten, faciliteert, regelt instructeurs en plant cursus data in overleg met andere LCO’s;
Je fungeert als contactpersoon m.b.t. reanimaties voor de Hartstichting en het bezoeken van de
contactdagen;
Je ontvangt instructeurs en cursisten op de cursusavonden;
Maakt in overleg met het team een jaarverslag over de EHBO, EHAK en reanimatieopleidingen en verzamelt
factuurinformatie voor de afdeling Finance, Planning & Control.

Werktijden
Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Wat breng je mee
Je bent op enthousiaste wijze in staat om met de districtscoördinator een visie op het gebied van in- en
externe opleidingen te ontwikkelen en is bekend met diverse opleidingsmethodes;
Beschikt over communicatieve en didactische vaardigheden en kan goed samenwerken in teamverband;
Je bent klantgericht ingesteld en heeft een “hands on mentaliteit”.
Je beschikt over:
Een MBO werk- en denkniveau, door opleiding en/of ervaring opgedaan;
Hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Je hebt ervaring in het samenwerken met vrijwilligers;
Je hebt een certiﬁcaat ‘Uitgebreide EHBO’ (of bent bereid dit te halen);
Je bent woonachtig in (de buurt van) Lelystad.

LelystadDoet is een onderdeel van

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een enthousiast team met veel vrijheid om opleidingen binnen de
locatie Lelystad vorm te geven. De mogelijkheid bestaat om te participeren in cursussen en/of trainingen.
Gemaakte (reis)kosten worden vergoed.

Extra informatie
Wat verwachten wij
Wij verwachten van onze vrijwilligers dat ze zich inzetten en handelen naar de zeven grondbeginselen en de
gedragscode van het Rode Kruis
Heb je belangstelling of wil je meer informatie
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? Solliciteer dan meteen door een mail te sturen
naar: vacatures.ﬂevoland@rodekruis.nl of bel met Esmee Buitenhuis, projectleider EHBO en
Vrijwilligersmanagement Tel: 06-18512416.
Wij hopen je snel te ontmoeten!

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

16

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

1

ANBI-status:

Nee

Vrijwilligersvergoeding: Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee
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