18 februari 2020

Examinator Ploegchef
De Brandweeracademie, onderdeel van het IFV, heeft als taak brandweermedewerkers vakbekwaam te
maken en te houden. Wij werken onder andere aan een goede integratie van relevant (brand-) onderzoek en
onderwijs, vernieuwing van het brandweeronderwijs en het bijbehorende examenstelsel.
De leergang Ploegchef is in 2020 vernieuwd. Er komt meer aandacht voor leidinggeven, zowel aan individuen
als aan een ploeg. Daarbij is er ook sprake van een groter accent op de coachende vaardigheden van de
ploegchef.
Voor het examen Ploegchef zijn wij op zoek naar enthousiaste examinatoren.

De functie
Als examinator ben je belast met de afname en beoordeling van het examen, in de vorm van een
verdiepingsgesprek. Tijdens dit gesprek staan 3 opdrachten centraal: de arbeidsproef 2-gesprek met nadruk
op coachen, de arbeidsproef ploeganalyse en de arbeidsproef verbeterplan.

Kernactiviteiten
Je bent verantwoordelijk voor een objectieve en gestandaardiseerde voorbereiding op het examen van de
kandidaten en de uitvoering hiervan. Verder neem je deel aan professionaliseringsactiviteiten georganiseerd
door het IFV. Je verricht als examinator werkzaamheden binnen de door het IFV gestelde kaders.

Functie-eisen
- Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare praktische ervaring als ploegchef.
- Je bent bereid je op de hoogte te stellen van de actuele les- en leerstof van de leergang Ploegchef.
- Je bent bereid om een door het IFV verzorgd scholingsprogramma volgen, inclusief een
vakbekwaamheidstoets examinator.
- Je bent bereid om minimaal 8 keer per jaar op te treden als examinator.

Wat bieden wij?
Een afwisselende en veelzijdige functie waarbinnen je zelfstandig de regie voert over de kwaliteit van de
examens. Deze vinden voornamelijk plaats bij het IFV in Arnhem. Je ontvangt een vacatie van € 34,- per uur
met een maximum van 6,5 uur per dag. Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km.
De mogelijkheid bestaat om het vervullen van de functie van examinator deel te laten uitmaken van je
takenpakket binnen de veiligheidsregio. Indien gewenst kunnen wij hierover afspraken maken met je
werkgever. Detachering vanuit je eigen werkgever is ook mogelijk.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wendy van Middelkoop; wendy.vanmiddelkoop@ifv.nl ,
telefoon 026-3552403.
Heb je belangstelling voor de functie en pas je binnen het geschetste profiel? Stuur dan je reactie met CV
vóór 1 maart 2020 naar examenbureau@ifv.nl met vermelding van ‘Examinator Ploegchef’.

