
 
vacature 
specialist leren & ontwikkelen 

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.   
 

waar staan wij voor? 

Vakkennis, technologie, ervaring en gezonde nieuwsgierigheid naar mensen. Met deze inzichten 
laten we mensen schitteren, professionals excelleren en maken we het spoor succesvoller. 
 

Wat ga je doen?  

• Je ontwerpt, ontwikkelt en begeleidt leertrajecten voor de railsector 
• Je achterhaalt met opdrachtgever en collega's leerbehoeften en ontwikkelt leeractiviteiten 
• Je zorgt voor het opzetten en faciliteren van workshops en trainingssessies 
• Je levert maatwerktrajecten voor onze opdrachtgevers 

(o.a. ProRail, spooraannemers en ingenieursbureaus) 

wat breng je mee?  

• Relevante hbo- of wo-opleiding Opleidingskunde of Onderwijskunde 
• Passie voor leren en ontwikkelen 
• 3+ jaar ervaring met het ontwikkelen en ontwerpen van leertrajecten 
• Zelfstandigheid en analytisch vermogen 

Wat bieden wij jou? 

• Een brutosalaris tot €5.500 o.b.v. 38 uur, excl. reiskostenvergoeding 
• Een uitstekende penioenregeling 
• 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 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 Jos Gabriëls (033 467 4727), onze 
manager van L&O, zodat je samen kunt beslissen of een kennismaking interessant is. Mail naar 
PO@railcenter.nl en je krijgt binnen 2 werkdagen een reactie. 

mailto:PO@railcenter.nl

