
  

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: 

(Sr.) Medewerker binnendienst  
Markt & Ontwikkeling (32 uur) 

Wat ga je bij ons doen? 

Samen met je collega’s en je manager ben je verantwoordelijk voor de interne ondersteuning 
van onze sales en new business activiteiten.  

Wat zijn je taken?  

▪ Je ondersteunt bij activiteiten als: 

▪ opmaken, bewaken en nabellen van offertes; 

▪ onderhouden van contacten met bestaande en nieuwe klanten; 

▪ organiseren van en deelname aan beurzen. 

▪ Je bent het  eerste aanspreekpunt voor klanten en informeert hen over onze nieuwe 

examenproducten. 

▪ Je zoekt graag contact met collega’s om informatie uit de organisatie te halen, mee te 
denken over verbeteringen en je bent niet bang om hier naar te handelen. 

▪ Je brengt structuur in de organisatorische en administratieve werkprocessen en houdt 

deze up-to-date. 

Wat verwachten we van jou? 

Je bent marktgericht, toegankelijk en communicatief vaardig. Tevens werk je planmatig en ben 
je organisatorisch sterk, waarbij je de dienstverlening niet uit het oog verliest. Daarnaast durf 
je veranderingen bespreekbaar te maken en met verbetervoorstellen te komen.  

Daarnaast beschik je over: 

▪ hbo werk- en denkniveau; 
▪ minimaal 3 jaar werkervaring; 
▪ goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
▪ affiniteit met ICT en de bijbehorende vaardigheden. 



  

  

Wat mag je van ons verwachten? 

▪ Uitdagende en gevarieerde baan in een klein team met veel ruimte voor eigen 
initiatief. 

▪ Salaris van maximaal € 3.377,- 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 
scholingsregeling. 

▪ Jaarcontract 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 2 december 2018 
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. 


