
Vacature: Programmamanager Opleidingen 

 

De Betonvereniging is op zoek naar een enthousiaste en innovatieve programmamanager. Word jij 
enthousiast van ontwikkelen, organiseren en plannen van opleidingen? Wil jij bijdragen aan een 
ontwikkelagenda voor opleidingen in de beton(bouw)sector? Dan is deze functie een unieke kans bij 
een professioneel team! 
 

Als programmamanager 
coördineer en stuur jij de organisatie van onze opleidingen en werk jij aan de ontwikkeling en 
vernieuwing van onze opleidingen en cursussen. Hiervoor werk jij samen met het team 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 jij uiteraard de 
ruimte om  jouw eigen netwerk van externe deskundigen op te bouwen. Jij gaat onderdeel uitmaken 
van een team van programmamanagers met ruimte voor vernieuwende ideeën. 
 

Wie jij bent 
De ideale kandidaat is bekend met de sector of docent die een overstap wil maken naar het 
organiseren en coördineren van technisch onderwijs. Maar ook een kandidaat die ervaring heeft in 
een leren en ontwikkelen (L&D) rol, kan goed passen in ons team. Heb jij ervaring als docent in een 
ander vakgebied, werkzaam als programma manager bij een opleidingsinstituut, in de technische 
sector of bij het organiseren van evenementen? Reageer dan zeker! 
 

Wat jij hebt 
• Een afgeronde hbo opleiding met enkele jaren werkervaring; 

• Jij bent een goede organisator, die zowel de grote lijn overziet als de details in de gaten houdt; 

• Een flexibele houding, bent in staat op innovatieve wijze mee te denken in nieuwe projecten en 
beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden; 

• Jij kunt op een enthousiaste en representatieve manier externe relaties onderhouden;  

• Kennis van onderwijsprocessen is een pré, geen vereiste. 

• Een technische achtergrond en een netwerk in de beton(bouw)sector zijn een pré, geen vereiste. 
 

De Betonvereniging 
is al 95 jaar dé kennispartner voor de betonwereld en telt zo’n 1.200 leden (bestaande uit zowel 
bedrijven als personen). Samen met een inspirerend team, bestaande uit 12 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 wij jaarlijks zo’n 3.000 
specialisten, met het Beton Event (1.500 bezoekers) als hoogtepunt. 
 
Locatie:  een eigentijds kantoor in Gouda in combinatie met thuiswerken; 
Aantal uur:  minimaal 32 uur per week;  
Arbeidsvoorwaarden:  goede primaire arbeidsvoorwaarden aangevuld met ruime secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals vergoeding zorgverzekeringkosten, een 
opleidingsbudget, laptop, smartphone en alle benodigde faciliteiten voor jouw 
thuiswerkplek; 

Vakantiedagen: 27 dagen (op basis van full time dienstverband); 
Pensioen:  een uitstekende pensioenregeling zonder eigen bijdrage; 
Opleidingen:  de mogelijkheid om een opleiding te volgen om je  verder te ontwikkelen. 
 
Bij vragen kun jij contact opnemen met: Maikel Jagroep, bereikbaar per e-mail via 
maikel@betonvereniging.nl of telefonisch via 0182 539233. 
 
Wil jij solliciteren op deze functie?  Stuur dan jouw CV met motivatiebrief naar Maikel Jagroep op 
bovengenoemd e-mailadres. 
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