Vacature Adviseur Leren & Ontwikkelen
Algemeen
Railcenter is een unieke plek die vakmensen en vakmanschapsontwikkeling, technologie en
veiligheid met de liefde voor het spoor verbindt. Railcenter werkt nauw samen met partners
als infrabeheerders, ingenieursbureaus, spooraannemers, leveranciers, onderzoek - en
kennisinstituten, overheden en andere stakeholders. We hebben elkaar nodig om te werken
aan een veiliger en beter spoor. Vakmensen komen bij Railcenter voor het volgen van een
opleiding, het delen van kennis, om nieuwe kennis op te doen, het testen van nieuwe
ontwikkelingen en het delen van passie. Ook biedt Railcenter de railsector een podium waar
zij kan laten zien waar ze voor staat en wat ze waard is. De ambities van Railcenter zijn terug
te vinden in onze vier speerpunten: Vakmanschapsontwikkeling, Testen en Simuleren,
Ontmoeten en Inspireren en Promoten.
Voor onze afdeling Management en Organisatie zijn wij op zoek naar een:
Adviseur
Wat ga je doen?
Als adviseur sta je voor de uitdaging onze partners en onze interne organisatie te adviseren
bij leervraagstukken. Omdat je vertrouwd bent met digitale leervormen en –middelen help
je ons, in samenwerking met inhoudsdeskundigen, met het ontwerpen en ontwikkelen van
onze innovatieve (digitale) leermiddelen en leeroplossingen die naadloos aansluiten op de
leerbehoefte van onze interne of externe klant. Je vervult verschillende rollen, zoals
projectleider, ontwerper, ontwikkelaar, beheerder, coördinator en trainer.

Wat zoeken wij?
Jij bent een energieke professional met lef en ambitie. Je komt graag met nieuwe ideeën en
houdt ervan om te experimenteren. Je bent in staat om ‘out of the box’ te denken. Je kunt
schakelen tussen conceptueel denken en pragmatisch handelen. In bijeenkomsten weet je
anderen mee te krijgen en te enthousiasmeren. Op basis van impact en overtuigingskracht
creëer je draagvlak. Je bent van nature resultaat- en klantgericht, zelfsturend, zorgvuldig,
kritisch en flexibel. Je maakt heilige huisjes bespreekbaar en weet jouw visie goed over te
brengen op collega’s.
Jouw profiel
 Hbo/wo werk- en denkniveau, bij voorkeur met opleidingskundige achtergrond
 Ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van blended leerprogramma’s
 Visie op leren, met kennis van nieuwe ontwikkelingen
 Stuwende kracht voor vernieuwing
 No-nonsense en oplossingsgerichte mentaliteit
Jouw beloning
Het betreft een fulltime functie van 38 uur per week. Het salaris bedraagt, afhankelijk van
ervaring en opleiding, maximaal € 5.000,- per maand op basis van een 38-urige werkweek.
Naast het vakantiegeld kennen we een eindejaarsuitkering van 3%. Daarnaast hebben we
een uitstekende pensioenregeling.
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Meer informatie
Ga naar www.railcenter.nl of check Facebook, LinkedIn en Instagram.
Inlichtingen
Informatie over de functie kan je krijgen bij:
Jos Gabriëls
Manager
jos.gabriels@railcenter.nl
06-47946163
Richt je sollicitatie (C.v. en motivatie) aan:
Railcenter
Marianne Alink
P&O
po@railcenter.nl
Postbus 243
3800 AE Amersfoort
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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