Vacature: Programmamanager
Opleidingen
Krijg jij energie van het leggen en onderhouden van veel verschillende contacten, vind jij het leuk om
nieuwe trends en ontwikkelingen te signaleren en ben jij goed in het coördineren van complexe
projecten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Betonvereniging is op zoek naar een enthousiaste en innovatieve programmamanager die het
leuk vindt om zowel beleidsmatig als operationeel bezig te zijn. Het doel van je werkzaamheden zal
zijn: opleidingen en cursussen organiseren die zinvol en verrijkend zijn voor de mensen uit het
werkveld. Hierbij is het van groot belang zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften vanuit de
markt en de leden van de Betonvereniging. Deze behoeften probeer jij dan ook te achterhalen. Je
gaat aan de slag met projecten die te maken hebben met het opzetten van opleidingen en cursussen
op basis van gesignaleerde ontwikkelingen en trends binnen de betonsector. Dit doe je op basis van
de kennis en ervaring over onderwijs die je hebt opgebouwd.

Wat ga je doen?
Coördineren van projecten waarin je, samen met ons netwerk:
• de behoefte naar kennis vanuit de arbeidsmarkt achterhaalt;
• deze actuele kennis omzet in nieuw of bestaand opleidingen en cursusmateriaal in nauwe
samenwerking met onze programmamanager onderwijs en innovatie;
• docenten aanstuurt en begeleidt bij hun onderwijsontwerp, cursusmateriaal en toetsing;
• contacten onderhoudt en samenwerkt met externe partijen (zoals: brancheverenigingen,
vakcommissies, stichtingen, onderwijsinstellingen).

Wat vraagt dit van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding, in de richting van techniek, onderwijs, taal of
business met minstens 5 jaren relevante werkervaring.
Je hebt ervaring met het (inhoudelijk) vormgeven van onderwijs, bij voorkeur in het hbo.
Je hebt kennis van en ervaring met achterliggende onderwijsprocessen, zoals bijv. kan blijken uit
je actieve deelname in een Examen-, Toets- of Curriculumcommissie of bij een accreditatie.
Je bent in staat om op inspirerende en resultaatgerichte wijze projecten te leiden.
Je hebt ervaring in onderhouden van externe relaties.
Je luistert naar de wensen en belangen van de leden en geeft hier passend gehoor aan.
Je hebt een flexibele houding, bent in staat op innovatieve wijze mee te denken in nieuwe
projecten en beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden.

De Betonvereniging:
De Betonvereniging is al 90 jaar dé kennispartner voor de betonwereld en telt zo’n 1.600 leden
(bestaande uit zowel bedrijven als personen). Samen met een inspirerend team, bestaande uit 10
collega’s, voorzien wij in de kennisoverdracht over beton in al haar facetten door opleidingen,
cursussen, seminars, congressen en het uitgeven van technische publicaties. Via deze activiteiten
bereiken we jaarlijks zo’n 3.000 specialisten, met de Betondag (2.000 bezoekers) als hoogtepunt.
Locatie:
Gouda, Büchnerweg 3
Aantal uur:
minimaal 32 uur per week
Arbeidsvoorwaarden: marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Bij vragen kan je contact opnemen met: Maikel Jagroep, bereikbaar per e-mail via
maikel@betonvereniging.nl of telefonisch via 0182 539233.
Wil je solliciteren op deze functie? Stuur dan je CV met motivatiebrief naar Maikel Jagroep op
bovengenoemd e-mailadres.

