
Alle opleidingen binnen Jan De Nul Group worden gebundeld in de Jan De Nul Academy. Deze overkoepelende organisatie staat 
garant voor het aanbieden van cursussen aan verschillende departementen. De opleidingen worden geënt op de loopbaan van de 
medewerker: na een startersopleiding krijgt iedereen een opleidingstraject dat per functie wordt uitgestippeld.

Als Trainer sta je in voor het organiseren en doceren van eigen in house theoretische en praktische bagger- en offshore opleidingen. 
Samen met jouw team tracht je het kennisniveau van de staf-en bemanningsleden te verhogen (stuurman, pijpman, superintendent 
baggerwerken etc.).

Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden als Trainer zijn:

• Uitwerken van lesonderwerpen, trainingsmateriaal en e-learning modules in het kader van de Jan De Nul Academy.
• Geven van klassikale trainingen over baggertechnieken en het baggerproces.
• Voorbereiden en geven van simulatietrainingen (bv. proces simulator van de sleephopperzuigers, cutterzuigers, kraanpontons 

en rotsinstallatieschepen).
• Onderhouden en delen van kennis door middel van werfbezoeken.
• Opvolgen en bewaken van het opleidingstraject van de werknemers.
• Ontvangen en begeleiden van startende staffleden en het organiseren van de voor hen vereiste opleidingen.

PROFIEL

Ervaring of een sterke affiniteit met de bagger/maritieme industrie is een pluspunt voor deze functie omdat de meeste opleidingen 
vooral gericht zijn op de praktijk (baggerproces, baggertechnieken e.d.). Om dit te ontwikkelen/onderhouden ben je bereid om 
buitenlandse verplaatsingen te maken en aan boord te gaan van onze schepen. 

WAT WIJ BIEDEN

• Via de JDN-Academy bieden we jou een permanent opleidingstraject aan. 
• Een caring culture: via ons FIT-programma waken we over jouw welzijn. Er is aandacht voor beweging, voeding en een gezonde 

work-life balance.
• De kans om samen met je collega’s het verschil te maken, je te onderscheiden door creativiteit, innovatie en duurzaamheid.
• Door multidisciplinaire teams samen te stellen op maat van elk project, zetten we de juiste persoon steeds op de juiste plaats. 
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