VACATURE
PROJECTMANAGER
Start 1 maart 2019
Je bent een enthousiaste aanpakker met een sterk organisatietalent. Je hebt affiniteit met
persoonlijke ontwikkeling/training en staat zelf ook open om te leren. Je bent proactief,
zorgvuldig en kwaliteitsgericht, met een scherp oog voor detail. Je bent ondersteunend
en servicegericht. Als projectmanager ondersteun je onze learning consultants bij het
ontwikkelen, verkopen en organiseren van onze trainingen en challenges.
Functieprofiel projectmanager
• Je bent verantwoordelijk voor alle organisatorische werkzaamheden van een
trainingsproject;
• Planning en inroosteren trainers
• Contact met onze klanten over planning, locatie, materiaal
• Verzorgen trainingsmateriaal
• Invoer projectgegevens in ons CRM
• Facturatie
• Verwerken evaluaties
• Je bent medeverantwoordelijk voor de organisatie en administratie van onze open
inschrijving trainingen
• Je bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden gekoppeld aan onze leertool challenges
(digitale tool voor leren in de praktijk):
• Invoeren deelnemers in systeem
• Planning nieuwe challenges
• Verwerken evaluaties
• Je ondersteunt bij de organisatie van onze trainersdagen en relatie events
• Je bent medeverantwoordelijk voor het officemanagement
Competenties
Servicegerichtheid - Nauwkeurigheid – Organisatietalent – Kwaliteitsgerichtheid –
Communicatie – Proactiviteit.
Functie-eisen
• Afgeronde HBO opleiding (project management – secretarieel/administratief – PA)
• Minimaal 2 jaar ervaring in een projectmanagement functie
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 en 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 ja aan de functie-eisen, stuur je CV naar onze HR afdeling: esther@hr-link.nl

