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Vacature Rijschooldirecteur(M/V) 
 
 
De BVBA Vlaams trainingsinstituut voor Rijvaardigheid-VTIR, met vestigingsplaatsen in 
Roeselare, Kortrijk, Tielt en Ingelmunster, is onderverdeeld in 3 divisies:  

1. RIJSCHOOL, die moet leiden tot het behalen van ALLE RIJBEWIJZEN. Wij 
verzorgen theoriecursussen, praktische lessen en examenbegeleiding voor ALLE 
CATEGORIEEN van voertuigen;  

2. PERMANENTE NAVORMING:  diverse opleidingen in samenwerking met diverse 
partners;  

3. VERKEERSEDUCATIE: alle initiatieven die verkeerseducatie mogelijk maken. 

Functieomschrijving:  

• De rijschooldirecteur (M/V)  staat in voor de dagdagelijkse werking van de BVBA VTIR.  

• De rijschooldirecteur(M/V)  neemt deze opdracht waar in nauw overleg met de vaste 
vertegenwoordiger van de BVBA VTIR. 
 

Profiel:  

• De kandidaat rijschooldirecteur(M/V) beschikt over het vereiste brevet I of heeft reeds 
geruime tijd (minstens 3 jaar) brevet II en brevet III en is bereid het brevet van 
beroepsbekwaamheid I (rijschooldirecteur) te behalen; 

• De kandidaat rijschooldirecteur(M/V) is ondernemend en heeft een sterk analytisch 
vermogen; 

• Hij/zij is een ‘administratief-financieel expert’ die met kennis van zaken het financiële 
beleid mee stuurt en opvolgt om de langetermijndoelen van BVBA VTIR te waarborgen; 

• Hij/zij beschikt over goede communicatieve eigenschappen en is een ‘bemiddelaar’ 
waarbij teamwerk en collegialiteit voorop gesteld wordt; 

• De kandidaat rijschooldirecteur(M/V)  is een ‘netwerker’ die erin slaagt met zeer diverse 
instanties en besturen in dialoog te treden om de belangen van de BVBA VTIR kenbaar te 
maken en bovenaan de agenda te krijgen; 

• Hij/zij kan zich vlot uitdrukken in het Nederlands en het Frans en heeft een praktische 
kennis van MS Office. 

 
Aanbod: 

• Functie met verantwoordelijkheid 

• Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen. 
 

Interesse:  
Kandidaten bezorgen hun sollicitatiebrief met motivering, curriculum vitae en een foto per brief of 
per mail ten laatste op maandag 14 november 2022 (12:00 AM)  aan de heer Jan-Vincent Lefere. 
 

Dhr. Jan-Vincent Lefere 
Sint-Amandsstraat 42, 8800 Roeselare 

info@jvl-advocatenkantoor.be   
 

http://www.rijschool-vtir.be/Info/BasisEducatie.aspx
http://www.rijschool-vtir.be/Info/PermanenteNavorming.aspx
mailto:info@jvl-advocatenkantoor.be

