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. Bij Railcenter enthousiasmeren en inspireren spoorprofessionals elkaar over de
vooruitgang, de verbinding en de verwondering die het Nederlandse spoor biedt en brengt. Dit doen ze met als
doel het bijdragen aan het veilig en op tijd vervoeren van reizigers en goederen.

DIRECTEUR m/v
Wat ga je doen?
Er spelen mooie nieuwe ontwikkelingen binnen de railsector. Voor Railcenter betekent dit het meer
digitaliseren van opleidingen, nieuwe werkvormen en lesstof en een andere manier van lesgeven. Dat
vraagt van jou als directeur dat je zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de strategie. Je toont
leiderschap en zorgt voor een eﬃciënte en eﬀec�eve organisa�e van werkzaamheden in samenwerking
met het managemen�eam. Binnen de sector ontwikkel en onderhoud je een netwerk. Hierbij is het
behoud van een gezonde ﬁnanciële posi�e op korte en lange termijn van belang.
Wat vragen wij?
Je inspireert medewerkers, weet te verbinden en bevordert eigenaarschap en ini�a�ef in de
organisa�e. Koersvast en vanuit vertrouwen geef je ruimte aan mensen om zelf invulling te geven aan
de doelen die moeten worden bereikt. Met ruime ervaring in leiderschap beschik je over een
academisch werk- en denkniveau. Je hebt kennis van de railsector en opleidingsbranche.
Wat bieden wij?
Een uitdagende func�e in een mooie en unieke organisa�e met gedreven en betrokken medewerkers.
Het salaris is marktconform. Mogelijkheden voor hybride werken.
Meer informa�e
Voor meer informa�e over Railcenter en de func�e kun je contact opnemen met Marianne Alink op
telefoonnummer 06 52 36 12 24.
Passen wij bij elkaar?
Stuur dan je CV met een mo�va�e voor 27 december per e-mail naar Marianne Alink: po@railcenter.nl
Uit je mo�va�e leren wij graag op welke fronten je Railcenter sterker maakt – en hoe je dat doet. Dat
mag je opschrijven maar een presenta�e, ﬁlmpje of andere vorm mag ook.
De eerste selec�egesprekken vinden plaats in de periode van 17 tot 31 januari.

