Vacature Trainer/Relatiebeheerder
met passie voor werkplekleren en leertechnologie
(fulltime, per 1 februari 2019)
Kun je omgaan met snelle ontwikkelingen, heb je een passie voor leren en opleiden, kun je
het overzicht bewaren mét oog voor detail en pas jij in een dynamische, veelzijdige
commerciële organisatie? Solliciteer dan als Trainer/Relatiebeheerder bij CSS Breda!
Leer CSS Breda kennen
CSS Breda is een ambitieus bedrijf dat haar dienstverlening op het gebied van
werkplekleren met leertechnologie continu verbetert om aan te blijven sluiten op de vraag
uit de markt.
Wij zijn een leertechnologie- en trainingsbureau en helpen organisaties sterker te worden
door het inzetten van nieuwe effectieve manieren van leren en trainen op de werkvloer.
Wij trainen professionals in het werkplekleren en in het gebruik van onze technologie. Wij
zijn een ambitieuze pionier en ontwikkelen zelf de benodigde innovatieve diensten en
leertechnologieën in multidisciplinaire teams van ontwerpers, opleidingskundigen en
softwarespecialisten.
De dienstverlening van CSS Breda bestaat uit professionalisering, trainingen en projecten
gebaseerd op ons Model van Werkplekleren met Leertechnologie. En uit de levering van
producten uit Het Leerplatform. Wij werken vooral in de zorgsector, de
verzekeringsbranche en de publieke sector.
Voor onze dienstverlening kunnen wij een ervaren trainer gebruiken, iemand met veel trainde-trainerservaring die bereid is om zich in ons model en benadering te verdiepen en
daarin trainingen te geven aan professionals. En die tevens als relatiebeheerder in staat is
om zelf nieuwe trainingsopdrachten bij onze klanten te werven.
Het gaat om de volgende activiteiten
• Verzorgen van trainingen en expertprogramma’s volgens onze benadering;
• Participeren in projecten rond werkplekleren bij onze klanten;
• Participeren in het team van experts werkplekleren;
• Ontwerpen en ontwikkelen van werkvormen, leervormen, leerarrangementen,
oefeningen en trainingsmaterialen;
• Uitdragen van ons Model van Werkplekleren met Leertechnologie;
• Adviseren en begeleiden van implementaties bij onze klanten;
• Zorgen voor optimale verhouding met bestaande relaties;
• Acquireren van nieuwe opdrachten.
Jouw kenmerken
• Je bent een senior trainer;
• Ambitieus en staat open voor vernieuwingen;
• Sterke affiniteit met het sociaal constructivisme;
• Inzicht in leren en opleiden;
• Commerciële houding en innemende uitstraling;
• Servicegerichte houding, geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Minstens 10 jaar werkervaring;
• WO denk- en handelingsniveau;
• Gevoel voor humor.
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Wij bieden
• Een afwisselende baan met uitdagende werkzaamheden;
• Een goede werksfeer met leuke collega’s;
• 5 dagen per week;
• Een passend salaris dat bij goede resultaten snel kan groeien;
• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar die bij goed functioneren wordt verlengd;
• 25 vakantiedagen per jaar;
• Opname in het pensioenfonds.
Solliciteer nu!
Ben jij klaar voor deze uitdagende functie? Solliciteer dan vandaag nog en stuur jouw
motivatiebrief en CV t.a.v. Lieke de Greef naar solliciteren@cssbreda.nl. Voor inhoudelijke
vragen over de functie kun je bellen naar Marlous Vaes via 076 542 03 64.
Heb jij ons overtuigd met jouw sollicitatiebrief en CV, dan word je binnenkort uitgenodigd
voor een eerste kennismakingsgesprek.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.
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