
 

 

 

 

 

Formaz BV is gespecialiseerd in logistieke en veiligheidsopleidingen en advies hieromtrent. 
Jaarlijks leiden we +- 5000 cursisten op in onze opleidingscentra of bij de klant. Info op 
www.formaz.be 
 

Momenteel zoeken we: 
 

3x lesgever interne transportmiddelen 
 
 

Omschrijving:  
 
Je geeft les aan werkenden en werkzoekenden in de domeinen van intra-logistiek. De 
groepsgrootte varieert tussen 5 en 10 deelnemers. Je tewerkstelling is deels regio 
gebonden maar ook deels op verplaatsing in heel België: 

- 1 vacature centrum (Brabant, Mechelen), NL/FR  
- 1 vacature West (Oost/West-Vlaanderen), NL 
- 1 vacature Oost (Kempen/Limburg), NL 

Er is dus geen vaste plaats van tewerkstelling, je rijdt dagelijks rechtstreeks naar de klanten 
en werkt dus heel autonoom. Je wordt ondersteund door collega’s op verkoop, planning en 
administratie. 
 
 
Profiel: 
 

- Goed taalvaardig gesproken en schriftelijk. Voldoende tweetalig NL-FR voor de 
centrale regio (enkel Franstalig zijn is niet voldoende). 

- Bereid tot flexibele uurroosters (kunnen starten vanaf 6u, sporadisch ploegenwerk). 
We verwachten dat je maximaal 10 zaterdag/jaar kan werken.  

- Bereid zijn op verschillende locaties te werken met bijbehorende verplaatsingen. 
- Woonachtig in je regio, vlot bereikbaar 
- Sociale persoonlijkheid, ambitie en motivatie om lesgever te zijn. 
- Geduldig, motiverend, behulpzaam en communicatief.  
- Ervaring hebben met minstens een aantal interne transportmiddelen. 
- Zelfstandig kunnen werken, ondernemerszin en zin voor initiatief. 
- (Goede) PC-kennis: dactylo, kennis Word en Powerpoint. 
- Ervaring als lesgever code95, kraanman, vrachtwagenchauffeur, brandweerman, 

ambulancier etc is geen vereiste maar wel een plus.  
- Opleidingen in de veiligheid (bvb PA) zijn gene vereiste maar wel een plus. 
- Meertaligheid is een plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Aanbod: 
 

- Boeiende job met veel zelfstandigheid 
- Bediendenstatuut, vast + variabel loon, ifv je profiel   
- Firmawagen, smartphone, homeoffice, maaltijd- en diverse nettovergoedingen 
- Opleidingstraject intern (& extern) 

 
Procedure: 
 

- Selectie op basis van cv 
- Interviews  
- Testings 

 
Contact: Mail met cv naar Jeroen Jansen jeroen@formaz.be 
 

mailto:jeroen@formaz.be

