Functieprofiel toezichthouder Toets Veiligheid en
Toegang op het spoor (VTOS)
Algemeen
Railcenter werkt nauw samen met partners als infrabeheerders, ingenieursbureaus,
spooraannemers, leveranciers, onderzoek- en kennisinstituten, overheden en andere
stakeholders. We hebben elkaar nodig om te werken aan een beter en veiliger spoor.
Vakmensen komen bij Railcenter voor het volgen van een opleiding, het delen van kennis en
om nieuwe kennis op te doen, het doen van ontdekkingen, het samen testen en het delen
van hun passie. Ook bieden wij de railsector een podium waar zij kunnen laten zien waar ze
voor staan en wat ze waard zijn.
Wegens grote vraag naar Veiligheidstrainingen die afgesloten worden met de toets
Veiligheid en Toegang tot het Spoor (VTOS) zijn wij op zoek naar een toezichthouder. De
toezichthouder zorgt ervoor dat de toets op de computer op een correcte wijze kan worden
afgelegd door de kandidaten.
Wij zijn op zoek naar een toezichthouder die één of twee dagen per week ingezet wil worden
op onze locatie in Amersfoort en incidenteel op locatie in het land. De werktijden zijn flexibel
meestal in het tijdsblok van 11.00–18.30 uur.

Functie






Het gereed maken van het examenlokaal en computers.
Het ontvangen en begeleiden van examenkandidaten.
Uitleg en instructie geven over de examenafname.
Het afnemen van examens.
Het verzorgen van de administratieve afhandeling (presentielijsten, controle van
identiteitsbewijzen).

We verwachten










Mbo werk- en denkniveau
introductie voor een groep kunnen verzorgen
goede communicatie vaardigheden
discreet (nauwkeurig omgaan met vertrouwelijke informatie)
flexibiliteit
goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal
klant- en servicegerichtheid
affiniteit met computers (de examens worden afgenomen op de computer, u hoeft geen
inhoudelijke deskundigheid van computers te hebben)
wonend in Amersfoort of directe omgeving
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Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke functie voor een flexibel aantal uren per week voor de periode van
circa één á twee jaar. Het contract zal via het uitzendbureau worden geregeld.
Meer informatie
Ga naar de informatiefilm over ons bedrijf of naar de website www.railcenter.nl Ook kunt u
het e-learning programma van de toets Veiligheid en Toegang op het Spoor (VTOS) bekijken
op www.vtos.nl
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