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Vacature Rijopleiding Rijcoaches  

Wegens snelle uitbreiding van het aantal vestigingen en een explosieve groei van 

leerlingen die zich bij ons aanmelden zijn wij per direct op zoek naar Rijopleiding 

Rijcoaches.  

 

Wat ga jij doen?  

Als rijcoach ben je voornamelijk bezig met het geven van rijlessen. Dat kan zijn voor 

het auto rijbewijs, maar ook voor andere rijbewijs categorieën zoals bijvoorbeeld de 

scooter, motor, aanhangwagen, vrachtauto, bus, tractor, automaat of spoed 

trainingen. 

Je bent mede verantwoordelijk voor het plannen en begeleiden van leerlingen in de 

voorbereiding op het examen, je treedt op als eerste aanspreekpunt voor leerlingen 

en je bent een ambassadeur voor deze Rijopleiding. Dat wil zeggen dat je werkt met 

lesmateriaal van de Rijschool formule om leerlingen op kwalitatief hoog  niveau 

gestructureerd op te leiden. Verder kun jij zelfstandig goede lesadviezen geven, en 

de nodige vervolglessen ook verkopen aan leerlingen. Natuurlijk werk je 

gedisciplineerd, en houd je de vorderingen en planningen van leerlingen goed bij.  

Wij vinden het belangrijk dat je enthousiast bent over je vak, graag werkt met 

meestal jonge leerlingen en het leuk vindt om op prettige wijze met andere 

rijcoaches samen te werken.   

Wat neem je mee?  

· Je bent in het bezit van een geldige WRM bevoegdheid;  

· Je bent in staat om een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen  

· Je bent flexibel en  bereid om in de avonduren en op zaterdag te werken; · Je 

bent representatief, omdat je een verzorgde uitstraling belangrijk vindt voor je 

leerlingen;  

· Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en beheerst de 

Nederlandse taal;   

· Je werkt resultaatgericht, wat ook blijkt uit je slagingspercentage dat 

bovengemiddeld is;  

· MBO denk- en werkniveau.  

Wat wij je willen bieden:  

· Boeiend werk in een professionele omgeving waarbinnen collegialiteit en 

samenwerken de sfeer bepalen;  

· Werken bij een verkeersschool, waarbij we in je willen investeren door middel 

van opleidingen en trainingen zodat jij de ruimte krijgt je nog verder te 

ontwikkelen;  

· Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Solliciteren?  

Stuur een e-mail naar recruiter@worldforwork-nl.nl   


