De activiteiten van ECS zijn hoofdzakelijk gericht naar ‘veiligheid op het werk’ en ‘stralingsbescherming’.
Sinds 2004 is ECS eveneens erkend als examencentrum voor VCA en Risicovolle taken.

Voor haar afdeling: ‘Training Academy (Klassieke Veiligheid)’
is ECS op zoek naar gemotiveerde

LESGEVERS / TRAINERS (m/v)
‘Veilig werken met elektriciteit – BA4 – BA5’

De Training Academy (KV) staat in voor het ontwikkelen, beheer en organisatie van allerhande opleidingen gericht op
‘veiligheid op het werk’. Ze kunnen zowel theoretisch als praktisch van aard zijn. ECS-opleidingen gaan door in eigen
centra te Geel, Schoten, Lokeren, Villers-le-Bouillet of bij de klant ter plaatse.

Onze doelstelling
Mensen in staat stellen theoretische kennis en praktische vaardigheden te verwerven om veilig en efficiënt te kunnen
werken. Door middel van de ‘ECS - ervaringsgerichte werkmethode’ wordt in al onze opleidingen de
verantwoordelijkheidszin van de deelnemers aangewakkerd. Door de deelnemers te ‘leren denken’ tracht ECS bij te
dragen tot een verbetering van de veiligheidscultuur op het werk.
Functieomschrijving:
 Na een intensieve interne opleiding, geeft u een selectie van de ECS-opleidingen en treedt u op als examinator.
 U wordt de drijvende kracht achter de opleidingen betreffende elektrische veiligheid.
 U werkt mee aan een continue verbetering van de bestaande veiligheidsopleidingen.
 U rapporteert aan en overlegt op regelmatige basis met de afdelingsverantwoordelijken.
Functievereisten:
 U hebt een grondige theoretische en praktische kennis van elektrotechniek door opleiding en/of ervaring.
 U bezit een pedagogisch getuigschrift of u beschikt over de motivatie om een gepassioneerd opleider te worden.
 U spreekt én schrijft perfect in het Nederlands of in het Frans. Beide talen is een pluspunt.
 Kennis van een andere vreemde taal is een pluspunt. (Spaans, Engels, Duits, Pools…)
 U bent bereid naast elektrische veiligheid ook andere veiligheidsopleidingen te geven.
 U bent mobiel (rijbewijs B) en bereid om af en toe te werken op verplaatsing.
 U kan vlot werken met MS-Office (Word, PowerPoint, Outlook, ed.).
 Een aanvullende vorming Preventieadviseur is een pluspunt.
 Ervaring on-the-field met betrekking tot arbeidsveiligheid en risicovolle taken is een pluspunt.
 U omschrijft zichzelf als volgt: Safety & quality minded / Communicatief / Klant- en teamgericht / Flexibel.
Aanbod
 Een variërende en boeiende job in een groeiend toonaangevende firma met leuke collega’s.
 Uitgebreide mogelijkheden tot opleiding en bijscholing.
 Competitief salarispakket met verscheidene extralegale voordelen (wagen, tankkaart, GSM, maaltijdcheques).
Contact
Stuur uw CV naar contact.personeel@e-c-s.be en info@e-c-s.be.

