RAILCENTER

Adviseur digitaal leren en ontwikkelen

Over Railcenter
Bij Railcenter
enthousiasmeren en
inspireren
spoorprofessionals elkaar
over de vooruitgang, de
verbinding en de
verwondering die het
Nederlandse spoor biedt en
brengt. Met als doel het
bijdragen aan het veilig en
op tijd vervoeren van
reizigers en goederen.
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.
Over de functie
Wij ontwikkelen en leveren
voor onze klanten
technische opleidingen en
trainingsprogramma’s die
veelal bestaan uit
praktijksimulaties,

e-learning, video, VR, games
en apps.
Om onze programma’s te
ontwikkelen en up-to-date
te houden zijn wij constant
bezig met verbetering en
vernieuwing. We werken bij
Railcenter in een team van
onderwijskundige
adviseurs, e-learning
developers, opleiders en
experts. Binnen dit team
zijn we op zoek naar een
adviseur digitaal leren en
ontwikkelen.
Als adviseur digitaal leren
en ontwikkelen ga je het
gesprek aan met de
opdrachtgever en geef je
advies over complexe leeren ontwikkelvraagstukken.
Samen met de
opdrachtgever krijg je deze
vraagstukken scherp en
bepaal je of, en zo ja, welke,
leer- en ontwikkel
behoeften er zijn. Met jouw
vaardigheden en scherp
analytisch vermogen, stel je
vervolgens een passende
aanpak voor waarin jij het
vraagstuk vertaalt naar
(digitale)oplossingen en
interventies.
Je hebt ruime ervaring met
het werken in minimaal één
auteurstool (Articulate) en je
bent bekend met termen als

SCORM, LMS en XML. Je
neemt verantwoordelijkheid
voor je werk, laat het op tijd
weten als er iets niet loopt
zoals verwacht en je kunt je
eigen werk en opleveringen
plannen. Je vindt het leuk
om samen met je collega’s
aan iets moois te werken en
je wordt heel blij van
tevreden klanten.
Wie ben jij?
Jij hebt affiniteit met
innovatie en technologie.
Je bent een
resultaatgerichte en breed
ontwikkelde professional
die vraagstukken op
creatieve wijze kan vertalen
naar (digitale)oplossingen
en interventies.
Achtergrond:
Opleidingskunde / PTH
Jouw beloning
Het betreft een functie van
38 uur per week. Het salaris
bedraagt, afhankelijk van
ervaring en opleiding,
maximaal € 5.500,- per
maand op basis van een 38urige werkweek. Naast het
vakantiegeld kennen we
een eindejaarsuitkering van
3%. Daarnaast hebben we
een uitstekende
pensioenregeling.

Meer informatie
Ga naar www.railcenter.nl of
check Facebook, LinkedIn
en Instagram.
Inlichtingen
Informatie over de functie
kan je krijgen bij:
Marianne Alink
Personeeladviseur
po@railcenter.nl
06-52361224
Richt je sollicitatie (C.v. 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 loop je een
middag mee met
teamleden. Tot slot volgt
een afsluitend gesprek met
de directeur.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

