
  

Stichting eX:plain is het kennis-, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering 
en professionele ontwikkeling. eX:plain bestaat uit verschillende lijnen die zijn gericht op 
examinering van het bedrijfsleven enerzijds en het beroepsonderwijs anderzijds. Met meer 
dan 250.000 beroepsgerichte examens per jaar zijn we een van de grootste onafhankelijke 
examenorganisaties in Nederland. Daarnaast bieden wij onder de naam Smart Educational 
Tools, praktisch lesmateriaal en innovatieve e-learnings die passen bij de vraag van het 
beroepsonderwijs en bedrijfsleven. 

De afdeling Markt & Ontwikkeling werkt op corporate niveau en ondersteunt de 
programmamanagers o.a. met marketing en communicatie activiteiten gericht op behoud en 
groei binnen bestaande markten. Bovendien draagt de afdeling zorg voor ontwikkeling van 
‘new business’ en innovatie. 

Het team Markt & Ontwikkeling heeft versterking nodig. Daarom zijn wij op zoek naar een: 

Adviseur met netwerkkwaliteiten (40 uur) 

 
Wat ga je bij ons doen? 

Jij adviseert het bedrijfsleven over deskundigheidsvraagstukken en draagt zorg voor de 
ontwikkeling en implementatie van (examen)producten en examenprocessen. Je bouwt en 
onderhoudt een netwerk met relaties en weet daarnaast ook nieuwe opdrachtgevers aan ons 
te binden.  

Wat zijn je taken? 

Als adviseur behoren de volgende taken tot je verantwoordelijkheid: 

▪ je herkent en vertaalt vragen van opdrachtgevers naar (bestaande) producten en diensten; 
▪ je adviseert en begeleidt klanten bij de ontwikkeling en verbetering van examenproducten 

en -processen; 
▪ je treedt op als projectleider in een of meer projecten binnen de kaders van het 

vastgestelde jaarplan/projectplan; 
▪ je stelt projectplannen en voortgangsrapportages op, inclusief planning en risicoanalyse; 
▪ je signaleert trends en ontwikkelingen op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs;  
▪ je adviseert directie/management over marktbewerking en portfolio-ontwikkeling. 

Wat verwachten we van jou? 

Om deze functie goed te kunnen vervullen stellen wij de volgende functie-eisen: 

▪ bij voorkeur academisch werk- en denkniveau; 
▪ ervaring met projectmanagement; 
▪ kennis van en inzicht in examineringprocessen is een pre; 
▪ sterke communicatieve vaardigheden; 
▪ analytisch, kwaliteitsgericht, initiatiefrijk en bestuurlijk sensitief; 
▪ in staat zich snel in te werken in een netwerk in een sector. 
 

  



  

Wat mag je van ons verwachten? 
 

▪ Een uitdagende baan in een klein team met veel ruimte voor eigen initiatief 
▪ Een salaris van maximaal € 4.104,- op basis van een 40-urige werkweek, afhankelijk 

van kennis en ervaring 
▪ Goede arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, 

vakantietoeslag 8%, 12 ADV-dagen, pensioenregeling, 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en scholingsregeling 

▪ Een contract voor 1 jaar met uitzicht op verlenging 
▪ Fijne werkplek in het goed bereikbare Amersfoort (naast NS-station Amersfoort 

Schothorst, voldoende parkeerruimte) 

Is dit de baan voor jou? 

Stuur dan een korte motivatie en een uitgebreid cv per e-mail uiterlijk vóór 23 november naar 
Sandra Berkenbosch: werken@explain.nl. 
 
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Kees Boonman  
via 033 489 29 63 of k.boonman@explain.nl.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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