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Denk jij als je in een training zit ook vaak: dit kan creatiever, leuker en effectiever? Heb
jij lef en een frisse, open blik op de wereld? Ben jij overtuigd van het belang van ‘a life
long learning’ en kun jij theorie over gedragsverandering vertalen naar praktische
leeroplossingen? Ben jij een proactieve, resultaatgerichte aanpakker? Dan is deze functie
iets voor jou!
Functieprofiel Programma Manager
• Je bent verantwoordelijk voor het maken van maatwerk en off the shelve
trainingsprogramma’s; van design tot het bijbehorende materiaal (o.a. PowerPoint
presentaties)
• Je bent verantwoordelijk voor het aandragen van nieuwe technologieën, theorieën en
methoden op het gebied van leren
• Je kunt je vinden in onze leren door te doen aanpak; focus op oefenen en bitesize theorie
• Je ontwikkelt de inhoud van onze online leertool Challenges
• Je wilt bijdragen aan het werkgeluk van mensen
Competenties
• Proactief
• Creatief
• Kwaliteitsgericht
• Schrijfvaardig
• Actiegericht
• Resultaatgericht
Functie-eisen
• Afgeronde HBO-WO opleiding (Sociale Psychologie – Toegepaste Psychologie - HRM Arbeids- & Organisatiepsychologie - Personeel & Arbeid - Marketing)
• +/- 4 jaar relevante ervaring (bij voorkeur in de Learning & Development)
• Nederlands moedertaal, Engelse schrijfvaardigheid goed
Wie zijn wij
Trainingsbureau Jobtraining is gevestigd aan het Singel in Amsterdam, dichtbij het Centraal
station. Met een team van 10 Learning professionals op kantoor en 40 trainers in het veld,
werken wij samen aan het vergroten van het werkgeluk in Nederland.

Visie & missie
Wij zijn ervan overtuigd dat plezier werkt. Werkgeluk is bepalend voor succes en ontstaat
door competentie, onderlinge verbinding en autonomie. Met alles dat wij doen, dragen we
hieraan bij. Wij willen het werkgeluk van mensen vergroten door hen te ondersteunen in hun
ontwikkeling, het verbinden met elkaar en het pakken van eigen verantwoordelijkheid.
Wat wij doen
Wij verzorgen learning tracks in soft en future skills. Een learning track bestaat uit
een training, onze digitale leertool Challenges en een kick-forward sessie. Zowel open
inschrijving als incompany. Onze learning tracks worden los ingezet of als bouwstenen van
een leiderschapsontwikkeltraject, een traineeship of onboarding.
Adres
Maak kennis met ons op: www.jobtraining.nl
Jobtraining
Singel 54
1015 AB Amsterdam
Enthousiast?
En voldoe je aan de functie-eisen, stuur dan je CV naar onze HR afdeling: esther@hr-link.nl

