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Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is hét landelijke kennisinstituut op het 
gebied van de dierplaagbeheersing. Als stichting zonder winstoogmerk ontwikkelen wij kennis 

over beleid, biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding van ongewenste organismen, en stellen 
deze informatie ter beschikking aan overheden, burgers en bedrijven. Ook geven wij het magazine 
Dierplagen Informatie uit. Het KAD is landelijk de grootste aanbieder van opleidingen op het gebied van 
plaagdierbeheersing. Jaarlijks leidt het KAD ruim honderd mensen op tot professioneel plaagdierbeheerser 
en voor verdere verdieping is er voor professionals keuze uit ruim 20 lesdagen en cursussen. Het KAD wil 
deze positie verstevigen door haar onderwijsaanbod verder te vernieuwen en de kwaliteit te verbeteren.

Voor de afdeling Opleidingen zoekt het KAD een opleidingsexpert/medewerker opleidingen.
Je draagt bij aan de ontwikkeling van het curriculum van plaagdierbeheersers en vernieuwing van 
het lesaanbod, zoals de basisopleiding tot plaagdierbeheerser (BT), nascholingen, trainingen 
en cursussen. Je bent een doorpakker, hebt een vlotte pen, bent kwaliteitsbewust en weet 
goed om te gaan met verschillende belangen. Soms geef je ook presentaties voor klanten 
of les aan cursisten over plaagdieren. Je werkt binnen de afdeling opleidingen regelmatig samen 
met de twee andere afdelingen binnen het KAD (Biologie en Buitendienst). 

Functie-eisen
• Je hebt een academische of HBO-opleiding voltooid, bij voorkeur in de richting onderwijs-         
  kunde of onderwijswetenschappen;
• Je hebt kennis van/ervaring met onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing, ervaring met   
 lesgeven is een pré;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Je hebt affiniteit met biologie, preventie van dierplagen en Integrated Pest Management (IPM); 
• Je hebt de opleiding bestrijdingstechnicus gedaan of bent bereid die via ons te volgen; 
• Je bent een teamspeler, communicatief sterk en kunt goed rapporteren; 
• Je kunt goed presenteren en vindt dat ook leuk om te doen; 
• Je weet van wanten en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 
• Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

Wat bieden wij?
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een ondernemende organisatie van gedreven jonge 
en ervaren professionals. Je krijgt ruimte om mee te denken en onze processen verder te verbeteren. 
Daarnaast bieden we een marktconform salaris met goede pensioenvoorziening en uitzicht op een 
contract voor onbepaalde tijd. Uiteraard is inschaling afhankelijk van kennis en ervaring.

Interesse?
De sluitingsdatum voor reacties is 23 augustus 2021. 
Herken jij jezelf in deze vacature, voldoe je aan het gestelde profiel en heb je interesse? Stuur dan een
motivatiebrief en CV naar Bastiaan Meerburg (directeur KAD) via e-mail: info@kad.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Doelgroep en beroep
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