
 
 
Instructeur Grondverzetmachines (freelance) 
SOMA Bedrijfsopleidingen verzorgt opleidingen voor de Grond-, Water- en Wegenbouw (GWW) en 
verticaal transport zowel nationaal als internationaal. De organisatie beschikt over een uniek pakket 
aan voornamelijk machine gebonden opleidingen. Bij SOMA Bedrijfsopleidingen zijn circa 25 
mensen werkzaam en is gevestigd in Harderwijk. Jaarlijks volgen 11.000 cursisten een opleiding bij 
SOMA Bedrijfsopleidingen. Werken bij SOMA Bedrijfsopleidingen is werken aan de permanente 
ontwikkeling van de infra sector. Door hier aan te werken blijft Nederland bereikbaar. Het 
ontwikkelen van mensen staat centraal binnen SOMA Bedrijfsopleidingen. SOMA 
Bedrijfsopleidingen is een dynamisch jong bedrijf waar alleen plaats is voor gedreven mensen met 
een gezonde ambitie. 
 
 
Werkzaamheden van een instructeur Grondverzetmachines 
Je komt te werken binnen een team van instructeurs met een sterke focus op verticaal transport en 
grondverzet. Als instructeur ben je het visitekaartje van SOMA Bedrijfsopleidingen bij opdrachtgevers. Veel 
cursustrajecten worden namelijk op klantlocatie uitgevoerd. Je kan ingepland worden voor 1 of 2 dagen, 
maar ook voor 1 of 2 weken, dit is afhankelijk per opleidingstraject. Het betreft cursussen op een  
wiellaadschop (shovel), hydraulische graafmachine en/of graaflaadcombinatie. Onze cursustrajecten zijn 
zeer praktijkgericht. Je bent dan ook meer dan 70% van de beschikbare tijd daadwerkelijk op en bij de 
machine bezig! Daarnaast krijg je energie van het overdragen van kennis, bevorderen van veiligheid 
omtrent machines en het begeleiden van deelnemers. 
 
 
Wat zien wij graag:  
• Je hebt een gedegen achtergrond als machinist in het grondverzet  

• Je hebt bij voorkeur een geldig diploma machinist grondverzetmachines (bijvoorbeeld SOMA College)  

• Kennis en affiniteit met machines en hijskranen is een pré  

• Je zeer goed op de hoogte van wettelijke bepalingen en je hebt “Veiligheid” hoog in het vaandel;  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B;  

• Je hebt zowel mondeling als schriftelijk de beheersing van de Nederlandse taal;  

• Je bezit didactische vaardigheden;  

• Je bent daadkrachtige en iemand die proactief is en zelfstandig werkt;  

• Je bent stressbestendig, nauwgezet, motiverend en creatief; 

• Je bent flexibel inzetbaar qua planning; 

• Nog geen ervaring als instructeur? Ambitie en motivatie vinden wij belangrijker dan ervaring!  
 
 
Wat bieden wij jou:  
• Afwisselend werk en een grote mate van zelfstandigheid binnen een team van instructeurs.  

• Werken in een professionele en flexibele organisatie met gebruik van expertise van mede instructeurs  

• Mogelijkheid om jezelf indien gewenst ook te ontwikkelen. 
• Marktconforme vergoeding incl. reiskosten. 

 

Sluiten deze punten exact aan bij jou als persoon, maar zoek jij meer vrijheid qua planning als bijvoorbeeld 
zzp-er, dan kunnen wij jou ook als gastdocent projectmatig hele leuke trainingen/opleidingen laten 
verzorgen voor onze deelnemers. 

 
 
Interesse  
Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Jeroen Boekelo, Coördinator/planner OCH SOMA 
Bedrijfsopleidingen, telefoonnummer 0341 – 499 450. Jouw motivatiebrief met cv kun je sturen naar 
mevrouw van den Brink (a.vandenbrink@somabedrijfsopleidingen.nl). 
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