Examinator SVH BAS en SVH KAS

Staat achter de
Nederlandse horeca

Freelancebasis

De organisatie
SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) maakt zich sterk voor nog meer kwaliteit in de
horeca. Het belangrijkste doel van SVH is het verhogen van vakbekwaamheid in de
branche. Een van de manieren om dat te bereiken, is het ontwikkelen van een compleet
nieuwe lijn van leermiddelen en examens. De leermiddelen sluiten aan bij de examens die
SVH afneemt. We toetsen de kennis en vaardigheden van mensen die in de branche werken
of dat gaan doen. Het gaat om ondernemers, beginnende horecamedewerkers en alles wat
daar tussen zit. Op basis van door de branche vastgestelde exameneisen, ontwikkelt en
organiseert SVH examens.
Je werkt bij SVH in de leukste bedrijfstak van de wereld: de horeca. Van SVH Meesterkok tot
startende medewerker in de horeca: bij SVH hebben we met alle doelgroepen te maken.
Doelgroepen die één ding gemeen hebben: een mooie horecabranche neerzetten. SVH is
daarin al jaren dé spil. En dat kunnen we nog bewijzen ook. Alle meesters in de horeca (de
besten in het vak), zoals de SVH Meesterkoks, komen bij SVH vandaan. SVH neemt
tienduizenden examens per jaar af en ontwikkelt eigentijdse leermiddelen voor alle
vakdisciplines in de horeca.

De examens
SVH is op zoek naar examinatoren voor de beroepsexamens SVH Bedieningsassistent (BAS) en
SVH Keukenassistent (KAS). Beide examens zijn praktijkexamens, waarin ook een stuk theorie
aan bod komt. De examens duren maximaal 4 uur en bestaan uit meerdere onderdelen. Van
mise-en-place maken tot het bereiden van gerechten en van mastiekwerkzaamheden tot het
ontvangen van gasten. Deze examens vinden plaats door heel Nederland je wordt ingezet op
basis van het aantal examens dat wordt afgenomen. Het kan zijn dat je soms een aantal
maanden niet wordt ingezet, omdat er dan geen examens plaatsvinden.

Als examinator voor SVH BAS en/of SVH KAS ben je verantwoordelijk voor:





het
het
het
het

zorgen voor de juiste uitvoering van een examen, volgens de richtlijnen van SVH;
legitimeren van de examenkandidaten met behulp van een legitimatielijst;
ontvangen en op gemak stellen van de kandidaten;
objectief en volgens de richtlijnen van SVH beoordelen van de examenkandidaten.

Wat verwacht SVH van je?






je bent rond de 30 jaar of ouder;
je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het transitieonderwijs (bovenbouw
praktijkonderwijs, Entree en de doelgroep die behoort tot mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt) en de leerlingen die deze vorm van onderwijs volgen;
je hebt maximaal 5 jaar geleden aantoonbare kennis en ervaring in de horeca (en/of
het transitieonderwijs, horecagerelateerd);
je beheerst de vaktechnische vaardigheden waarop de kandidaten worden
geëxamineerd;
aantoonbare ervaring met het afnemen van praktijkexamens is een pré;
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je kunt binnen de gestelde kaders van SVH objectief en zonder vooroordelen
Nederlandse horeca
beoordelen;
je kunt een veilige omgeving creëren voor deze specifieke doelgroep en de
examenkandidaten op hun gemak stellen;
je durft kandidaten aan te spreken op ongewenst gedrag;
je bent stressbestendig, klant- en servicegericht;
je bent representatief en kunt secuur werken;
je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden;
je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
je bent flexibel en regelmatig inzetbaar, vooral overdag en doordeweeks, af en toe op
zaterdag. Met name in de maanden maart, april, mei en juni;
je bent bereid om te reizen tot maximaal 100 kilometer van jouw woonplaats voor een
opdracht;
je beschikt over eigen vervoer.

Wat heeft SVH je te bieden?





een leuke, leerzame functie op freelance basis;
een plezierige werksfeer waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat;
een bruto vergoeding van € 105,60 voor het afnemen van het examen;
reiskostenvergoeding van bruto € 0,28 per kilometer, berekend via de ANWB
routeplanner, kortste route.

Als examinator draagt je bij aan een reële kans op de arbeidsmarkt voor een kwetsbare groep
in de samenleving. Na het behalen van het SVH Diploma zijn de kansen op de arbeidsmarkt
voor de kandidaat aanzienlijk vergroot.

Belangstelling voor deze functie?
Voor meer informatie over de inhoud van het werk als examinator kun je contact opnemen
met de afdeling Examenorganisatie via 088 - 050 1500.
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief met curriculum vitae per e-mail:
examenorganisatie@svh.nl.
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