Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)

Manager Academy (0,6fte)
Ben jij de ondernemende en verbindende opleidingsadviseur die de Bouwend Nederland Academy doet
groeien? Vind jij kennisverbreding en ontwikkeling belangrijk? Vind je het daarom leuk om zorg te dragen de
ontwikkeling en promotie van onze trainingen? Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou!

Functie-inhoud
Bouwend Nederland gelooft in de meerwaarde van kennis. Daarom biedt Bouwend Nederland trainingen op
het gebied onder andere sociale zaken/HR, veiligheid en duurzaamheid aan onder de vlag van de Bouwend
Nederland Academy. Als Manager Academy ben je verantwoordelijk voor een goed trainingsaanbod dat
aansluit bij de wensen en behoeften van leden en niet-leden. Zowel de strategische- als het aansturen van de
operationele kant vallen onder jouw verantwoordelijkheid.
Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen (tevredenheid, financieel) van de Academy;
Zorgdragen voor meer naamsbekendheid van de Bouwend Nederland Academy;
Bepalen van de strategische planning van het trainingsaanbod voor het trainingsjaar;
Signaleren van en inspelen op opleidingsbehoeftes;
Zorgdragen voor de operationele planning t.a.v. het trainingsaanbod;
Nieuwe trainers en opleiders werven;
Sparren met trainers over nieuwe cursussen en onze bestaande cursussen optimaliseren;
Verantwoordelijk voor zowel de strategische als operationele marketing en communicatie;
Relatiebeheer met zowel de interne als externe stakeholders is van essentieel belang;

Profiel
Je hebt WO werk- en denkniveau met minimaal 2-3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt ervaring
in een beroep waarin het onderhouden van relaties essentieel is voor succes. Affiniteit met opleiden,
ondernemerschap en ervaring in de bouw zijn een pré. Je bent ondernemend en goed in het onderhouden van
je netwerk.
Functie eisen
•
Je bent flexibel, collegiaal en initiatiefrijk;
•
Je kunt goed plannen en organiseren;
•
Je bent enthousiast, bevlogen en doet je werk met plezier en overtuiging;
•
Je bent een professional die gestructureerd, targetgericht en zelfstandig werkt;
•
Je werkt oplossingsgericht
•
Je bent in staat je te profileren binnen en buiten de organisatie en kunt aantoonbaar de regie voeren
en de voortgang bewaken.

Salaris
We bieden een marktconform salaris. Daarnaast beschikken wij over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
waaronder een eigentijdse pensioenregeling en 35 verlofdagen op fulltime basis.

Informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Sven Ammann (recruiter Bouwend Nederland). Te bereiken via
telefoonnummer 06–22666068. Solliciteren doe je door je motivatie en CV te mailen naar Sven Ammann via
s.ammann@bouwendnederland.nl
Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met
100 enthousiaste professionals in Zoetermeer en in de regio
werken we aan een vitale en vooruitstrevende bouwsector.
Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en
klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad.

