
 

 
 

 

HELLO NEW YOU!  
VACATURE LEARNING CONSULTANT - 40 uur - JULI 2018   
 

Je bent enthousiast, hebt een commerciële instelling en bent overtuigd 

van het belang van ‘a life long learning’. Je bent communicatief sterk en 

hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In alles wat je doet ga je 

voor kwaliteit. Je adviseert onze klanten (Learning & Development 

professionals) en biedt passende oplossingen bij hun ontwikkelvragen. Je 

bent overtuigend, klantvriendelijk en flexibel. Je kunt snel schakelen en 

denkt in oplossingen.  

 
FUNCTIEPROFIEL LEARNING CONSULTANT 

• Je doet proactief aan relatiemanagement en after-sales 

• Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van informatie- en 
offerteaanvragen 

• Je hebt een netwerk in Learning & Development 

• Je maakt een match tussen de klantvraag en onze leeroplossingen en trainers 

• Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig managen van projecten voor de klant 
(denk aan: intakegesprekken, maken van offertes, afstemming met de klant en 
trainers en soms aanwezig zijn als aanspreekpunt, evalueren) 

• Je hebt voldoende kennis van gedragspsychologie om onze programma’s aan te 
passen aan een maatwerk klantvraag  

 

COMPETENTIES 
Commercieel - Klantgericht  - Kwaliteitsgericht – Communicatief sterk  
 

FUNCTIE-EISEN 
• Afgeronde HBO-WO opleiding (Sociale Psychologie – Toegepaste Psychologie - HRM 

- Arbeids- & Organisatiepsychologie) 

• Commerciële werkervaring  

• Minimaal 4 jaar werkervaring in Learning & Development 

• Rijbewijs 
 

WIE WIJ ZIJN 
Trainingsbureau Jobtraining is gevestigd aan het Singel 54 in Amsterdam, dichtbij het 
Centraal station. Met een team van 9 Learning professionals werken wij samen aan de 
ontwikkeling van mensen in het bedrijfsleven.  

 
VISIE & MISSIE 
Wij zijn ervan overtuigd dat plezier werkt. Werkgeluk is bepalend voor succes en ontstaat 
door competentie, onderlinge verbinding en autonomie. Wij maken van medewerkers happy 



 

 
 

high performers op een impactvolle manier. Professionals die zich continu ontwikkelen, met 
elkaar verbinden en de regie pakken.  

WAT WIJ DOEN 
Wij verzorgen op maat leeroplossingen en learning tracks in soft en future skills. Een 
learning track bestaat uit een bite size training, leren door te doen in de praktijk met 
Challenges en een kick-forward sessie. 

 

ENTHOUSIAST?  
Stuur je CV naar: brigittalops@jobtraining.nl  
 
 
 


