Bouw jij samen met ons verder aan de Betonvereniging? Krijg jij energie van continue
ontwikkeling en vernieuwing? Ben jij in staat snel te schakelen, het overzicht te bewaren en
prioriteiten te stellen? Leg en onderhoud jij zonder moeite contact met de meest uiteenlopende
stakeholders?
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
De Betonvereniging is op zoek naar een enthousiaste en innovatieve programmamanager die
samen met ons verder bouwt aan de toekomst. Binnen de betonbouwsector zijn wij hét
kennisnetwerk. Naast een divers en actueel aanbod van opleidingen en cursussen,
organiseren wij verschillende seminars en congressen voor de sector met als doel: kennis
delen, kennis opdoen en kennis maken.
Het team Opleidingen & Cursussen is verantwoordelijk voor alle opleidingen en cursussen van
de vereniging. Samen met jouw collega’s bouw jij hier iedere dag verder aan. Jij coördineert
en bewaakt de organisatie van onze opleidingen en cursussen. Je werkt aan de ontwikkeling
en vernieuwing van de opleidingen en cursussen die de Betonvereniging aanbiedt met als doel
de verspreiding van kennis binnen de beton(bouw)sector. Hiervoor werk je samen met het
team binnen de vereniging en met professionals uit het omvangrijke betonnetwerk.
Inhoudelijk is er niet alleen aandacht voor de technische kant van betonproductie en –
verwerking, maar wij kijken met de sector ook op welke wijze beton past in een duurzame
samenleving. Om hierover mee te kunnen praten krijg je uiteraard de ruimte om je eigen
netwerk van externe deskundigen op te bouwen. Je gaat onderdeel uitmaken van het team
van programmamanagers waar ruimte is voor vernieuwende ideeën.
HOE KAN JOUW DAG ERUITZIEN?
Je begint door in te loggen en de laatste nieuwe aanmeldingen te bekijken. Omdat het niet
duidelijk is of een cursist toelaatbaar is, bel je hem op om extra informatie te vragen. Daarna
heb je een gepland overleg met je mede-programmamanagers over de ontwikkelagenda voor
de komende tijd. Jij vertelt wat je met jouw cursussen gaat doen en een collega doet een
mooie suggestie, die neem je zeker mee! Nu werp je een blik op je mailbox. Na de lunch ga je
aan de slag met het opstellen van een begroting voor een extra cursusgroep. Je stuurt deze
ter goedkeuring naar de directeur en de financieel manager. Het is nu tijd voor een intern
overleg over het Studio Beton webinar dat over een paar maanden plaats zal vinden. Samen
met de collega’s van Seminars en Congressen bespreek je de opzet en de mogelijke sprekers.
Je legt na afloop direct contact met een aantal potentiële sprekers om ze hiervoor te polsen.
De dag zit erop, morgen verder!

NAAR WIE ZIJN WIJ OP ZOEK?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding met meer dan 5 jaar ervaring;
Je bent een goed organisator, die zowel de grote lijn overziet als de details in de gaten houdt;
Je kunt op een enthousiaste en representatieve manier externe relaties onderhouden;
Je hebt een flexibele houding, bent in staat op innovatieve wijze mee te denken in nieuwe
projecten en beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden;
Kennis van onderwijsprocessen is een pré, geen vereiste;
Een technische achtergrond en een netwerk in de (beton)bouwsector zijn een pré, geen vereiste.

Heb jij ervaring als docent, ben je werkzaam als programmamanager bij een kennisinstituut of in de
technische sector? Dan komen wij graag in contact met je!

DE BETONVERENIGING
De Betonvereniging is al 95 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 het Beton Event (2.000 bezoekers) als hoogtepunt.
Locatie:
Gouda, Tielweg 3
Aantal uur:
minimaal 32 uur per week
Arbeidsvoorwaarden: marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Wil jij onderdeel worden van ons team?! Stuur dan vóór vrijdag 25 februari 2022 je CV met motivatie
naar Maikel Jagroep op onderstaand e-mailadres. Bij vragen kan je contact opnemen met: Maikel
Jagroep, bereikbaar per e-mail via maikel@betonvereniging.nl of telefonisch via 0182 539233.

