
 
vacature 
Opleider spoorprofessionals 

Bij Railcenter enthousiasmeren en inspireren spoorprofessionals elkaar over de vooruitgang, de 
verbinding en de verwondering die het Nederlandse spoor biedt. Ons doel is om een bijdrage te 
leveren aan het veilig en op tijd vervoeren van reizigers en goederen. Vakmensen vinden Railcenter 
voor het volgen van een opleiding, het delen van kennis, om nieuwe kennis op te doen en het testen 
van nieuwe ontwikkelingen in onze compleet ingerichte technische omgeving.   

Krijg jij energie van het opleiden en ontwikkelen van spoorprofessionals en lijkt het jou daarnaast 
interessant om klantcontact te zijn en opleidingen aan te passen n.a.v. innovaties en ontwikkelingen 
in het spoor? Lees dan vooral verder! 

Wat ga je doen?  

• Je geeft training aan (toekomstige) spoorprofessionals 
• Je evalueert opleidingen en past ze aan naar nieuwe wet- en regelgeving en techniek  
• Je inspireert deelnemers om te werken op een hoger niveau 
• Je onderhoudt klantcontacten 
• Je onderhoudt de systemen en apparaten die je gebruikt tijdens de opleiding 

wat breng je mee?  

• Je hebt passie voor leren en begeleiden van toekomstige professionals  
• Je bent communicatief, zelfstandig en klantgericht 
• Je hebt ervaring met het geven van trainingen en opleidingen (pré)  
• Je hebt een technische mbo niveau 4 afgerond, zoals elektrotechniek of mechatronica  

Wat bieden wij jou? 

• Een brutosalaris tot €4.500 o.b.v. 38 uur, excl. reiskostenvergoeding 
• De optie tot 4 dagen werken in de zomer en 5 dagen in de winter 
• Direct een vast contract, want vertrouwen is voor ons belangrijk 
• Een enthousiast team van bevlogen medewerkers die zich inzetten voor veilig treinverkeer 
• Een relatief kleine organisatie, waarin veel ruimte is voor eigen initiatief 
• Een gezonde werkdruk, waar je geen overwerk hoeft te verwachten 
• Een opleidingsinstituut zoals geen enkel ander in Nederland, kom het vooral eens bekijken! 
• Een ontwikkelbudget met veel vrijheid 
• 27 vakantiedagen  

Enthousiast geworden?  

Dan kun je jouw CV met ons delen, maar je mag ook bellen met Raoul van Son of Albert Holtrust 
(033 467 4727), onze managers van de opleidingsteams. Mail naar PO@railcenter.nl en je krijgt 
binnen 2 werkdagen een reactie. 
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