Opleider m/v

Projectcoördinator opleidingen

Zit opleiden in je bloed. Heb jij een drive voor permanente educatie?
En ben je ook nog een bouwer? Iemand die met een team van scratch
af aan kan bouwen aan een compleet nieuw opleidingsaanbod?
Dan hebben wij de job voor jou dus lees even verder.

Ontzorgen, verbinden en inspireren. Wat doe je?
De arbeidsmarkt is krap! Meer dan ooit is het vinden van goed personeel een grote uitdaging. Het creëren van goed personeel is dus
ook heel belangrijk. Binnen de Atriumgroep hebben we voor verschillende branches een grote diversiteit aan opleidingsvraagstukken. Jij weet als geen ander aan welk soort personeel er behoefte is
en kunt deze behoefte omzetten naar het juiste aanbod van erkende
opleidingen. En dan bedoelen we goede opleidingen en ook voldoende opleidingen met een goede match tussen bedrijfsleven en
opleiding. Je snapt de bedrijven en kunt hun wensen vertalen naar
opleiders. Zaken die voor ons belangrijk zijn en voor jou waarschijnlijk gesneden koek zijn, zijn het mee ontwikkelen, implementeren
en inkopen van moderne blended leermethodieken/leerinterventies
als E-learning, trainingen, workshops, scholing, learning on de the
job, coaching, instructie, zelfstudie, werken aan een beter leer
klimaat, teamleren en organisatieleren. Het resultaat van jouw harde werk is de realisatie van branche-erkenning en de inrichting van
een permanent educatieregister. Er zijn beroepspraktijkprofielen
opgesteld en een (schema) van doorlopende leerlijnen is ontwikkeld. En bovenal is er meer geschoold personeel voor de bedrijven
in de branches waar wij voor werken. Iedereen blij!

Atriumgroep werkt voor
branches, verenigingen,
stichtingen, ondernemers
en bedrijven.
Ontzorgen, verbinden en inspireren: de kern van ons werk
voor onze klanten, maar ook
voor alle Atriummers. Wij vinden het belangrijk dat de juiste
persoon op de juiste plek zit.
Dat jouw talenten tot recht
komen en er ruimte is om deze
te ontwikkelen. Want daar word
jij blij van. En als jij blij bent dan
zijn wij en onze klanten dat ook.
Projectcoördinator zijn bij de
Atriumgroep is heel veelzijdig.
Meestal werk je voor verschillende accounts, bent het aanspreekpunt voor je collega’s
en je bent ambassadeur van
Atriumgroep. Bij Atriumgroep
zorgen we voor elkaar. Je kunt
rekenen op de expertise van
specialisten binnen de Atriumgroep.

Wat kun je van ons verwachten?
Werken voor de Atriumgroep betekent dat je onderdeel wordt bent
van onze Atriumfamilie, een team, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Samen zorgen we voor de best mogelijke
dienstverlening. Wij bieden naast een marktconform salaris en
goede arbeidsvoorwaarden, een warme werksfeer, gezellige collega’s en goede koffie.

Reageren?

Vraag het een collega

Als je denkt dat je bij deze functie past, laat
het ons weten. Vertel ons eerlijk over je werkervaring, je talenten en je ambities. Schrijf
ons, mail ons of laat ons op een andere
manier weten dat jij de geschikte kandidaat
bent voor deze uitdagende en veelzijdige
functie. Wij hebben er zin in. Jij ook?

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie?
Wil je meer weten hoe het is om voor Atriumgroep
te werken?
Check atriumgroep.nl en lees verhalen van onze
collega’s. Heb je vragen? Bel André Braakman op
06-21 51 85 77 en hoor voor welke bedrijven jij aan
de bak mag. Heb je specifieke vragen over de procedure of de arbeidsvoorwaarden? Neem contact
op met Aicha Chaaby op 0183 - 645 037 of stuur
een e-mail naar vacature@atriumgroep.nl.

