
 

Vacature  
 
IPC Groene Ruimte is hét innovatieve opleidingsinstituut voor de groene sector in 

Nederland. Met meer dan 30 collega’s ontwikkelen en verzorgen wij (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, Europese certificaten en (over niet al te lange tijd) 

rijkserkende diploma’s. 

 

Om de organisatie verder te versterken en de groei te bestendigen zijn wij opzoek naar een: 

Trainer t.b.v. Groen en Veiligheid  
 

Zit opleiden en coachen in je DNA? Is klanten goed van dienst zijn voor jou belangrijk? Ben jij een 

persoon met visie op het gebied van de toekomstige buitenruimte (groene ruimte, schone en 

klimaatbestendige stad).  Weet jij jouw kennis en  vakmanschap op een enthousiaste manier over 

te dragen aan deelnemers van onze trainingen, zodat één van de mooiste groene opleiders van 

Nederland verder kan groeien? Dan hopen we dat je je door deze advertentie aangesproken voelt! 

 

IPC is marktleider in opleidingen voor de groene sector, maar we zijn ook werkzaam in de GWW en 

aanverwante sectoren. Wij streven er naar onze klanten te helpen bij het ontwikkelen van hun 

medewerkers zodat ook hun organisatie zich verder ontwikkelt. Hiertoe bieden wij zowel 

vakgerichte inhoudelijke, praktijk- als vaardigheidstrainingen aan. In totaal bieden we via een 

uitgekiend didactisch concept meer dan 200 trainingen aan. 

 

De functie betreft het verzorgen en ontwikkelen van praktische, vakgerichte trainingen en examens 

en het beheren van relaties. 

Wij vragen 
 MBO diploma op een relevant gebied, MBO+ werk- en denkniveau; 

 gedegen kennis van het ‘groene’ vakgebied; 

 kennis van veiligheid, veilig werken en bijvoorbeeld BHV; 

 kennis en ervaring met en van tuin- en parkmachines; 

 bij voorkeur ervaring met opleiden en didactische kennis/vaardigheden; 

 ontwikkelen van vakinhoudelijke (elektronische) lesmodules;  

 communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk; 

 rijbewijs B. 

Wij bieden 
Een pittige en uitdagende baan in een fantastisch vakgebied. 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 10 januari 

2019 naar HR@ipcgroen.nl t.a.v. de directie. 
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