
RAILCENTER 
Opleider/ontwikkelaar Veiligheid

Over Railcenter 
Railcenter is een unieke plek 
die vakmanschapsontwikke- 
ling, technologie, veiligheid en 
vakmensen met liefde voor het 
spoor met elkaar verbindt. 
Railcenter werkt nauw samen 
met partners als infrabeheer- 
ders, ingenieursbureaus, 
spooraannemers, leveranciers, 
onderzoek en kennisinstituten 
en overheden.  
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, het testen van nieuwe 
ontwikkelingen en het delen 
van hun 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 

Over de functie 
Ben jij enthousiast over het 
spoor en klopt je 
veiligheidshart? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Als opleider/

ontwikkelaar Veiligheid geef jij 
opleidingen gerelateerd aan 
het Normenkader Veilig 
Werken (NVW). Daarnaast 
ontwikkel je opleidingen en 
stel je ze bij aan de hand van 
evaluaties, veranderingen in 
regelgeving en voortschrijdend 
inzicht. Hierbij heb jij een 
scherp oog voor nut en 
noodzaak, vernieuwing en 
verbetering.  

Jouw drijfveer is om het 
werken aan het spoor beter en 
veiliger te maken, in de 
breedste zin van het woord.  
Als ontwikkelaar ben jij tevens 
contactpersoon voor de 
interne en externe klant en ben 
je in staat om de leervraag om 
te zetten in een plan van 
aanpak met een vlotte pen. 

We verwachten van jou een 
mbo/hbo-denkniveau. Je hebt 
bij voorkeur een MVK 
opleiding gevolgd en kennis 
en ervaring op het gebied van 
arbeidsveiligheid en 
veiligheid(regelgeving) in de 
railinfra.  
Daarnaast heb je ervaring of 
affiniteit met het geven en 
ontwikkelen van opleidingen. 
Je vindt het leuk om kennis 
over te dragen en samen met 
je collega’s aan iets moois te 
werken. 

Jouw beloning 
Het betreft een functie van 38 
uur per week.  
Het salaris bedraagt, 
afhankelijk van ervaring en 
opleiding, maximaal € 4.500,- 
per maand op basis van een 
38-urige werkweek. We keren 
een eindejaarsuitkering van 3% 
uit en we hebben een prima 
pensioenregeling. 

Inlichtingen 
Informatie over de functie kun 
je krijgen bij: 

Hanneke Jansen 
Manager veiligheid 
hanneke.jansen@railcenter.nl  
of 
Marianne Alink 
Personeeladviseur 
po@railcenter.nl 
06-52361224 

Richt je sollicitatie  
(CV en motivatie) aan: 

Railcenter 
Marianne Alink 
P&O 
po@railcenter.nl 
Postbus 243 
3800 AE Amersfoort 

Procedure 
In de eerste ronde ontmoet je  
de teammanager en 
personeelsadviseur. 

Vervolgens heb je een gesprek 
met enkele teamleden. Tot slot 
volgt een afsluitend gesprek 
met de directeur.  

Meer informatie 
Ga naar www.railcenter.nl of 
check Facebook, LinkedIn en 
Instagram. 

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs 
gesteld. 


