VOOR GILDE-BT BEDRIJFSOPLEIDINGEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR
EEN NIEUWE COLLEGA DIE ONZE ORGANISATIE KOMT VERSTERKEN
Gilde-BT Bedrijfsopleidingen is een landelijk opererend
opleidingsinstituut, gespecialiseerd in het opleiden van
medewerkers op de werkvloer (Blue Collar). We bieden
vakinhoudelijke trainingen taaltrainingen, diplomerende
beroepsopleidingen, veiligheidstrainingen, en trainingen
communicatie en leidinggeven. We kunnen een ‘standaard’
training op maat maken om bedrijfsdoelen nog beter te
realiseren. Tevens biedt Gilde-BT voor grote bedrijven de
‘BedrijfsAcademy’ aan.

FUNCTIE-EISEN
• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding
(voorkeur: Technische Bedrijfskunde, PTH, Techniek)
• Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring op de werkvloer
(operationeel)
• Je hebt ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van
trainingen
• Je hebt ervaring met het schrijven van leermaterialen,
passend bij onze doelgroep
• Je bent beschikbaar voor 32-40 uur per week

Voor bedrijven die op zoek zijn naar een interne
trainingsstructuur, -content en -opleidingsorganisatie,
biedt Gilde-BT een unieke aanpak. Dit is onze ‘Excellente
Medewerker Trainingsaanpak’ (EMT). Deze didactische
en inhoudelijke aanpak wordt momenteel door diverse
bedrijven omarmd. Als partner bouwen we samen met
een bedrijf een vorm van een eigen ‘bedrijfsschool’.

• Je hebt commercieel inzicht
• Je maakt makkelijk contact op diverse niveaus
in een bedrijf
• Je bent ambitieus, ondernemend en betrokken
• Je hebt een praktische instelling

FUNCTIE-INHOUD

MEER INFORMATIE

Onze trainingsarchitect / trainer is specifiek ten aanzien
van onze EMT gesprekpartner voor (potentiële) klanten.
Hij/zij voert daarnaast proces- en taakanalyses uit op
de werkvloer, stelt leerdoelen op, ontwikkelt (deels)
trainingsmateriaal, begeleidt bedrijven bij het opzetten
van een trainingsorganisatie en is trainer voor een aantal
technische en softskills trainingen.

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je reactie
en CV naar vacatures@gilde-bt.nl. Met inhoudelijke
vragen kun je je richten tot Eric Hoff, bereikbaar
via 06 57 83 26 57.

Naast onze huidige trainingsarchitect (met een technologische achtergrond) zoeken we een evenknie met een
technische achtergrond en werkervaring. We zoeken een
collega die ruime ervaring heeft op de werkvloer met het
ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en die toe is aan
een volgende stap in zijn of haar carrière.

BENODIGDE SKILLS

ALGEMENE INFORMATIE
Gilde-BT is één van de toonaangevende organisaties
in Nederland op het gebied van het ontwikkelen
en uitvoeren van bedrijfsopleidingen, outsourcing,
het ontwikkelen van softwaresystemen voor
opleidingsmanagement- en subsidiebeheer
systemen. In totaal werken we met ongeveer
70 collega’s vanuit diverse locaties
in Nederland.

We bieden een unieke mogelijkheid om diep in de keuken
te kijken bij verschillende bedrijven om hen te helpen
medewerkers te ontwikkelen. Het ontwikkeltraject van
deze medewerkers sluit daarbij naadloos aan op hun
operationele werkzaamheden en de daarvoor benodigde
competenties. Dit gaat veel verder dan het uitvoeren van
een standaard training. Samenwerken met de opdrachtgever, inhoudsdeskundigen en medewerkers vanuit het
bedrijf staat hierbij voorop! Het begeleiden van en invulling
geven aan dit veranderproces bij de klant is ons aanbod!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Gilde-BT Bedrijfsopleidingen / Venrayseweg 32 Venlo
T. 077 320 20 00 / www.gbt-bedrijfsopleidingen.nl

