
 

 

 

 
Wil jij werken voor – en meegroeien met – een organisatie die volop in ontwikkeling is? Onze kennis, 
ervaring en passie delen wij met onze klanten en wellicht straks ook met jou! 

Novisafe Veiligheidstrainingen is per direct op zoek naar een enthousiaste: 
 

INSTRUCTEUR BHV EN (KINDER) EHBO (24-36 UUR) 

 
Werkzaamheden  

Novisafe groeit! Onze vernieuwende kijk op bedrijfsveiligheid in combinatie met een eigentijdse 
manier van lesgeven werpt zijn vruchten af. Vanwege de toename in het aantal trainingen die wij 
verzorgen zijn wij op zoek naar een extra instructeur BHV en (kinder) EHBO. Je gaat aan de slag voor 
een jonge en groeiende organisatie op het gebied van bedrijfsveiligheid. Iedere dag krijg je te maken 
met nieuwe mensen en geen dag is hetzelfde. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
professioneel en optimaal overbrengen van onze praktijkgerichte trainingen. Je zorgt dat cursisten 
enthousiast worden over de verschillende aspecten van EHBO en veiligheid. Zorgen dat jouw cursisten 
zelfverzekerd handelen tijdens een noodsituatie op de werkvloer. Dat is waar het uiteindelijk om 
draait! 

 
Wie zijn wij? 

Novisafe Veiligheidstrainingen is een jong en modern bedrijf met een groeiend aantal cursisten. Ons 
kantoor is gevestigd in Harlingen en onze trainingen zijn voornamelijk op locatie bij onze 
opdrachtgevers, grotendeels in Noord-Nederland. Wij kenmerken ons door onze flexibiliteit en het 
laagdrempelige contact met de klant. Wil jij hier onderdeel van uitmaken? Reageer dan op deze 
vacature! 
 

Wie zoeken wij? 

Lijkt het je leuk om bij verschillende opdrachtgevers op locatie trainingen te verzorgen? Heb je een 
rijbewijs en kan je goed zelfstandig werken? Heb je goede communicatieve vaardigheden en is voor 
een groep staan écht jouw ding? Dan is deze functie echt iets voor jou! Ervaring is altijd handig maar 
geen pre, je wordt intern opgeleid door onze ervaren instructeurs en daarnaast volg je nog een 
instructeursopleiding van een certificerende instantie! 

 
Wat bieden wij? 

- Een baan voor minimaal 24 uur met de mogelijkheid tot uitbreiding naar maximaal 36 uur; 
- Alle ruimte om met Novisafe mee te groeien en om jezelf te ontwikkelen binnen deze functie; 
- Een eigen bedrijfsbus + de nieuwste materialen voor het verzorgen van de trainingen; 
- Een instructeursopleiding op onze kosten; 
- Prettige en informele werksfeer in een leuk team, al zeggen we het zelf! ;-) 

 



 

 

 

 

Meer informatie of solliciteren? 

Enthousiast over deze veelzijdige baan? Solliciteer dan snel en stuur je motivatie + CV uiterlijk 1 
september naar info@novisafe.nl. We leren je graag kennen! Eerst iets vragen? Dat kan natuurlijk ook, 
je kunt bellen met Marcel Visser op 085 – 76 00 922. 


