
 

   
 

 

 

     Gas Turbine Instructeur 

Zijn gasturbines en aanverwante systemen jou bekend? Ben je al een aantal jaren werkzaam als 
engineer of als trainer en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Bij VBR zijn we op zoek naar een 
enthousiaste en gemotiveerde Gas Turbine Instructeur! 
 
Waar kom je te werken? 
 
Bij VBR kom je te werken in een uitdagende en internationale organisatie. De afdeling Training & 
Education is onderdeel van het Competence Centre binnen VBR. Het Competence Centre bestaat uit 
een toegewijd en hecht team van consultants, project engineers, een project manager en een 
Training & Education manager. Samen met dit gespecialiseerde team overtref je de verwachtingen 
van de klant en lever je Support Beyond Expectation.  
 
Wat ga je doen? 
 
Als Gas Turbine Instructeur ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, faciliteren en geven van 
technische trainingen en seminars op het gebied van LM-gasturbines en aanverwante systemen. De 
trainingen vinden plaats op ons hoofdkantoor in Elst en op locatie bij de klant (internationaal). 
Daarnaast zet je mechanische trainingsprogramma's op en verzorg je on-site trainingen voor onze 
field service engineers en stagiaires. Naast de rol van Gas Turbine Instructeur, zal je ook 50% van je 
tijd in het veld doorbrengen als mechanisch service engineer. Hierbij zul je bij klanten over de hele 
wereld correctieve en preventieve inspecties, onderhoud, reparaties, revisies en modificaties 
uitvoeren aan LM gasturbines. 
 
Wie ben jij? 
 
Met jouw passie voor techniek en jouw servicegerichte instelling deel je graag jouw kennis met 
klanten en collega’s. Het werk van een Gas Turbine Instructeur vereist naast technisch inzicht ook 
commercieel inzicht en sterke communicatie- en presentatievaardigheden. Met jouw enthousiasme en 
motivatie weet je klanten en collega’s te inspireren, te binden en te boeien. Met deze vaardigheden 
ben je in staat kansen te benutten, waarde te creëeren voor de klant en relaties op te bouwen en te 
onderhouden. De belangrijkste vereisten zijn: 
 

• Afgeronde HBO opleiding in de techniek of MBO opleiding in combinatie met 5 jaar relevante 
werkervaring; 

• Ervaring als onderhouds / service engineer; 

• Kennis en ervaring met LM gasturbines en aanverwante systemen is een pré; 

• Bereid om regelmatig internationaal te reizen; 

• Woonachtig in Nederland; 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 
Wie zijn wij? 
 
VBR Turbine Partners is de onafhankelijke, professionele en betrouwbare partner voor slimme 
oplossingen, services en onderdelen voor eindgebruikers van gasturbines over de wereld. Met onze 
experts op het gebied van technisch onderhoud werken we in voortdurend veranderende markten 
voor warmte en energie. Gasturbines zullen een belangrijke rol spelen in de energietransitie naar een 
koolstofneutrale samenleving. Onze bedrijfscultuur is een unieke mix van een informele en 
vriendelijke sfeer in combinatie met hoge normen van professionaliteit, ethiek en integriteit.  
 
Wat bieden we je aan? 
 
VBR biedt een werkomgeving waar jouw mening telt, je vrijheid krijgt in je werk en waar aandacht is 
voor jou professionele ontwikkeling. Bij VBR maak je deel uit van een professionele organisatie met 
een informele sfeer en kom je te werken in een hecht en ambitieus team. Naast het bieden van een 
fijne werkomgeving bieden we een goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

 

     Gas Turbine Instructeur 

Enthousiast? 
 
Stuur je cv en motivatie naar: hrm@vbr-turbinepartners.com 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met: Stephen Heemink, Manager 
Training & Education via stephen.heemink@vbr-turbinepartners.com 
 
 
Engineer | Field Service | Trainer|  Training Specialist | Lecturer | Teacher | 

 


