Vacature (interessant)
IPC Groene Ruimte is hét innovatieve opleidingsinstituut voor de groene sector in
Nederland. Met meer dan 35 collega’s ontwikkelen en verzorgen we (maatwerk)
opleidingen en trainingen op het gebied van klimaatbestendigheid, biodiversiteit,
groen, boomverzorging, fauna & flora, (project)management en communicatie. Wij
leiden op tot erkende branche diploma’s en Europese certificaten. In totaal bieden
we via een uitgekiend didactisch concept meer dan 200 trainingen en opleidingen
aan.
Om onze organisatie verder te versterken, te laten ontwikkelen en de groei te
bestendigen zijn wij opzoek naar een:

Trainer / Business developer Boomverzorging
Je bent gezamenlijk met een viertal andere interne collega’s verantwoordelijk voor het verzorgen
van praktische vakgerichte trainingen en examens op het gebied van boombeheer, -advies en verzorging, de IPC Leerlijn Boomverzorging. En let op: je komt in het hart van IPC te werken. Het
belangrijkste proces voor ons is namelijk trainen. Een goede training met veel toegevoegde waarde
betekent ontwikkeling van de deelnemers en dus tevreden klanten.
Heb jij de drive om (vak)kennis en kunde op een enthousiaste en aansprekende wijze over te
dragen op anderen, ben je communicatief sterk, ken je het werkveld goed en zie je hierin kansen
voor de toekomst, dan hopen we dat je je door deze advertentie aangesproken voelt!

De functie (veelomvattend)
De functie betreft trainingsactiviteiten op het gebied van de gehele leerlijn Boomverzorging
(verzorgen van ETW, zaagtrainingen, boombiologie etc.), Van praktijk tot meer theorie. En waar
nodig ben je gesprekspartner voor in- en externe klanten.
Naast het verzorgen van trainingen kan je je verder ontwikkelen op het gebied van de inhoud,
Urban Tree&Forest management en aanvullend onderhoud je onze Europese relaties met als doel
dat je het gezicht wordt van IPC naar de buitenwereld op dit steeds belangrijke vakgebied.
Wij zullen je ook zeker mogelijkheden bieden om je te ontwikkelen op het gebied van business
development. Hiermee bedoelen we dat je met onze accountmanagers en je vakcollega’s vorm
gaat geven aan de uitbouw van de business en trainingen op dit gebied.

Wij vragen (veel)









MBO+/HBO werk- en denkniveau;
affiniteit met de opleidingssector;
communicatief sterk;
aantoonbaar didactische kennis en vaardigheden en/of je hebt ruime ervaring met het
aansturen en/of begeleiden van groepen (vak)mensen;
commercieel sta je je mannetje;
je kent het werkveld van de boomverzorgingswereld goed
relevante kennis en ervaring op het vakgebied boomverzorging (ETW niveau);
rijbewijs B, bij voorkeur BE

Wij bieden (topjob)
Een pittige maar hele leuke baan in een vakgebied wat ons allen raakt. Je kan rekenen op
een hecht team en prettige vakkundige collega’s die je gevraagd en ongevraagd terzijde
zullen gaan staan.
Heb je interesse om deel uit te gaan maken van een fijn bedrijf, mail dan je
sollicitatiebrief met cv vóór 11 januari 2021 naar HR@ipcgroen.nl t.a.v. de directie.

