
 

PB/versie 17.01 def. 1 van 1 

AANSTELLINGSCRITERIA RAS-EXAMINATOR  

 

Sollicitatie voor de functie van RAS-examinator vindt altijd schriftelijk plaats (in de vorm van 

een brief met cv). Wanneer het cv daartoe aanleiding geeft wordt iemand uitgenodigd voor 

een gesprek met de coördinator van het RAS-Examenbureau. 

 

In het sollicitatiegesprek wordt de betrokkene beoordeeld op de volgende criteria: 

 

 

VAKINHOUDELIJKE CRITERIA 

- Gedegen kennis van één of meer vakgebieden in de schoonmaak; 

- Met goed gevolg diverse kandidaten opgeleid hebben voor de Basisopleiding en eventueel 

aanvullende modules; 

- Werkzaam in een kaderfunctie in de schoonmaakbranche, bij toeleverende fabrikanten/ 

leveranciers, dan wel binnen de facilitaire dienstverlening; 

- Brede belangstelling voor ontwikkelingen binnen de schoonmaakbranche en de facilitaire 

dienstverlening. 

 

 

OPLEIDING EN WERKERVARING 

- Aantoonbare ruime ervaring / betrokkenheid bij de uitvoering van 

schoonmaakonderhoud, blijkend uit minimaal 5 jaar praktische ervaring in de 

schoonmaakbranche; 

- Beschikken over voldoende toetsvaardigheden; 

- HBO-opleiding of gelijkwaardig denk- en werkniveau; 

- Bereidheid aanvullende trainingen te volgen op gebied van vakinhoud en/of toetsing. 

 

 

ALGEMENE CRITERIA 

- Er wordt gewerkt met een Overeenkomst van opdracht waarvoor geldt dat men moet 

voldoen aan de regels binnen de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die 

mogelijk nog herzien wordt, of een inleen/uitleen verklaring met een uitdraai KvK en een 

bewijs inzake de Waadiregistratie; 

- Goede algemene ontwikkeling; 

- Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

- Representatief voorkomen; 

- Bereidheid in teamverband te werken; 

- Dient over een rijbewijs en eigen vervoer te beschikken; 

- Dient een tablet of ander handzaam apparaat te hebben voor het afnemen van de 

examens; 

- In staat om zelfstandig initiatieven te nemen; 

- Beschikbaar voor verplichte bijeenkomsten van examinatoren; 

- Vooral overdag beschikbaar; 

- In staat om met mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden te 

werken; 

- Is van onbesproken gedrag; 

- Is geduldig en begripvol; 

- Heeft ervaring in het omgaan met mensen en heeft “uitstraling”; 

- Na bereiken pensionering nog maximaal twee jaar inzetbaar (tenzij directeur RAS-

Examenbureau anders beslist). 


