GEZOCHT !

EN
OPLEIDINGSANAGER
TRAININGSM
Ga jij als opleidings- en trainingsmanager
opleidingen en examens verder ontwikkelen?

Wie zijn wij?
BOB-KOB is het toonaangevende opleidingsinstituut voor kader en management in de
bouwsector. BOB bv verzorgt onder meer
functiegerichte opleidingen en trainingen
voor uitvoerende bouw, overheid, woningbouwcorporaties en ontwerp- en adviesbureaus. KOB bv verzorgt opleidingen tot het
Vakdiploma Aannemer Bouw- en Infrabedrijf.
Ons doel is het ontwikkelen van medewerkers,
bedrijven en organisaties. Dit bereiken wij met
een professioneel team van adviseurs, trainers
en docenten uit de praktijk in nauw contact
met onze klanten. Hiertoe bieden wij een
ruim aanbod van opleidingen, trainingen en
workshops voor open inschrijving en maatwerkoplossingen.
Functie
Samen met het team en professionals uit
de bouw ontwikkel en actualiseer je de KOBopleidingen en examenonderdelen in inhoud
en innovatieve vormen. Je geeft leiding aan
dit proces en bewaakt de inhoud en kwaliteit
ervan. Je hebt een beleidsmatige inbreng
en geeft daaraan uitvoering, stelt projectbegrotingen en -plannen op. Uiteraard zorg
je voor optimale praktijkgerichte, actuele
opleidingen voor de bouw.
Wie zoeken wij?
Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen
in de uitvoerende bouw en infra? Ben jij
degene die het een uitdaging vindt om de
opleidingen en examens van de KOB verder
te ontwikkelen en up to date te houden?

En (dus) heb jij:
• Een achtergrond Bouwkunde of
Civiele Techniek op hbo-niveau.
• Bij voorkeur ervaring in het (technisch)
onderwijs en affiniteit met het bedrijfsleven
óf ervaring in het bedrijfsleven en affiniteit
met onderwijs.
• Je bezit bedrijfskundig inzicht en bent
een organisator met communicatieve
kwaliteiten.
• Je werkt motiverend, stimulerend en
coacht resultaatgericht.
• Je combineert een flexibele instelling
met analytisch inzicht.
Wat bieden wij?
We bieden je een zelfstandige functie bij een
professionele organisatie in een dynamische
branche. Je standplaats is Zoetermeer, maar
je functie heeft een ambulant karakter.
Gezien het mobiele karakter van de functie
beschik je over een auto van de zaak.
Je kunt rekenen op uitstekende primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Robbert van Dam,
vandam@bob-kob.nl
Heb je belangstelling voor deze functie stuur
dan je cv + motivatie naar
ammann@bob-kob.nl.
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Postbus 715
2700 AS Zoetermeer

www.bob.nl
www.kob.nl

