
  

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. 

Het team Klantenservice werkt op corporate niveau en vormt voor meerdere programmalijnen 
het eerste aanspreekpunt voor kandidaten en andere stakeholders. Hiermee neemt het team 
een belangrijke plek in binnen de organisatie. 

Er is volop ontwikkeling. Voor steeds meer programmalijnen wordt de klantenservice ingezet 
als eerste aanspreekpunt. Dat betekent dat er ruimte is om mee te denken en te werken aan 
een toekomstbestendig team. 

De Klantenservice heeft versterking nodig en daarom zijn wij op zoek naar een: 

Medewerker Klantenservice (40 uur) 

 
Wat ga je bij ons doen? 

Jij zorgt dat kandidaten en stakeholders zo goed en snel mogelijk geholpen worden met al hun 
vragen, opmerkingen en klachten. Je begrijpt hoe spannend een examen voor een kandidaat 
is, maar je hebt ook inzicht in alle processen die op de achtergrond meespelen. Door je 
nieuwsgierigheid en pro activiteit maak je je nieuwe materie snel eigen en weet je binnen de 
organisatie de binnenkomende signalen op de juiste manier door te geven.  
Je bent het visitekaartje van de organisatie! 

Wat zijn je taken? 

Als medewerker klantenservice behoren de volgende taken tot je verantwoordelijkheid: 

▪ je behandelt binnenkomende vragen via telefoon, e-mail, chat en social media; 
▪ je weet goed door te vragen en daardoor de echte vraag naar voren te halen; 
▪ je vindt het leuk om informatie uit de organisatie te halen; 
▪ je vindt het leuk om mee te denken over verbeteringen en bent niet bang om hier ook op 

te handelen; 
▪ je verricht administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van het examenproces. 

Wat verwachten we van jou? 

Belangrijker dan ervaring zijn de juiste eigenschappen en instelling. Je communiceert met 
klanten en stakeholders op een prettige, doeltreffende en representatieve manier. Je 
vertegenwoordigt de organisatie en een dienstverlenende instelling is je op het lijf geschreven. 
Daarnaast beschik je over: 

▪ minimaal mbo-4 werk- en denkniveau; 
▪ sterke communicatieve vaardigheden; 
▪ positief, leergierig, stressbestendig, nauwkeurig, zelfstandig; 



  

▪ beschikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. 

Wat mag je van ons verwachten? 
 
▪ een uitdagende en gevarieerde baan in een klein team met veel ruimte voor eigen 

initiatief; 
▪ een salaris tussen € 2.022,00 en € 2.714,00 op basis van een 40-urige werkweek, 

afhankelijk van kennis en ervaring; 
▪ goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, 

vakantietoeslag 8%, ADV, pensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering en een 
scholingsregeling; 

▪ een jaarcontract met uitzicht op verlenging; 
▪ een 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 2 december naar 
Sandra Berkenbosch:  werken @ explain.nl. 
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Neem dan contact op met Marinda Kraaij via 033 7501070 of m.kraaij @ explain.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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