Specialist leren & ontwikkelen
(onderwijskundige 40 uur)

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame
inzetbaarheid van werknemers en werkgevers in de Bouw & Infra.

Over Volandis
Volandis zet zich in voor duurzame inzetbaarheid voor werknemers in de Bouw & Infra. Als kennis- en adviescentrum bouwen we aan
gezonde en bloeiende bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig en gezond werken, plezier houden in hun werk en op tijd vooruit
kijken. We informeren en stimuleren werknemers en werkgevers om hiermee zélf aan de slag te gaan. Merk het zelf: bewust werken
wérkt.

Het team
Het team Kennis & Kunde bestaat uit verschillende specialisten op het gebied van Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Deze
kennisafdeling ontwikkelt voor werkgevers, werknemers en brancheorganisaties adviezen en kennisproducten op het gebied van veilig,
gezond en toekomstbestendig werken. De gebieden zijn: veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, arbeidsepidemiologie, arbeid en
organisatie, kwaliteit en monitoring, marktonderzoek, datawetenschap en opleiden en ontwikkelen.

Functie
Je ontwikkelt producten en diensten voor thema’s die vallen onder de pijler ‘Kijk Vooruit’. Daarnaast ben je een vraagbaak voor vragen
over opleiden en ontwikkelen en verleen je ondersteuning ten behoeve van diverse trainingen en cursussen.

Werkzaamheden
•

Ontwikkelen producten en diensten voor thema’s binnen de pijler Kijk Vooruit;

•

Vraagbaak voor vragen over opleiden en ontwikkelen (pijler Kijk Vooruit);

•

Aanspreekpunt voor partners in leren en ontwikkelen in de bouw- en infrasector;

•

Ontwikkelen en implementeren ‘blended learning’ (digitaliseren aanbod);

•

Ontwikkelen en implementeren voor de training van arboprofessionals;

•

Ontwikkelen en implementeren EVC/Skills paspoort;

•

Ontwikkelen en implementeren Leermeestercursus;

•

Onderhouden in- en externe contacten om kennis te delen, af te stemmen en nieuwe ideeën te ontwikkelen;

•

Informeren projectmanager Kennis & Kunde over de stand van zaken.

Werk veilig

Houd plezier

Kijk vooruit

Kennis- en ervaringsniveau
Je beschikt over:
•

Een afgeronde hbo/wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van leren en ontwikkelen zoals onderwijskunde en minimaal 5 jaar 		
aantoonbare en relevante werkervaring;

•

Zowel strategische als praktische kennis en ervaring;

•

Kennis van en ervaring met het ontwikkelen van activerende en uitdagende onderwijsmaterialen (hybride onderwijs, flexibel 		
onderwijs, blended learning en e-learning);

•

Competenties als veelzijdig en zelfstandig. Je bent in staat om de functie ook zelf vorm en inhoud te geven en kunt mensen 		

•

Ervaring in het ontwerpen van leeractiviteiten en het begeleiden van groepen;

•

Affiniteit met de bouwsector;

•

Visie op en ervaring met beleid voor duurzame inzet van vakmensen en hun bedrijven in de bouw- en infrasector.

verbinden en overtuigen;

Wij bieden
Je gaat werken in een professionele organisatie met fijne collega’s. Een boeiende en afwisselende baan in een kenniscentrum dat volop
pioniert. In het team kom je met veel verschillende disciplines in aanraking. Met uiteraard een marktconform salaris, afhankelijk van
opleiding, leeftijd en ervaring. We bieden je een jaarcontract dat we na dat jaar graag omzetten in een contract voor onbepaalde tijd.

Interesse?
Stuur jouw motivatie en CV naar: vacatures@volandis.nl. Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet. Voor vragen over de functie of
over de procedure kun je contact opnemen met Manon Gerding, officemanager van Volandis, tel.: 0341 – 499 299.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Volg ons: /VolandisNL
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