
  

 

Stichting eX:plain is het kennis, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte 
examinering en professionele ontwikkeling. Met meer dan 275.000 beroepsgerichte 
examens per jaar zijn we een van de grootste onafhankelijke examenorganisaties in 
Nederland. eX:plain bestaat uit verschillende business units, die gericht zijn op 
examinering van het bedrijfsleven enerzijds en het beroepsonderwijs anderzijds . 
Ook Smart Educational Tools, dat praktisch lesmateriaal en innovatieve e-learnings 
levert die passen bij de vraag van het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, maakt 
onderdeel uit van onze organisatie. Gezamenlijk hebben wij als doel om 
toonaangevend te zijn op het gebied van betrouwbaar ontwikkelen, meten en 
beoordelen van beroepsgerichte kennis en vaardigheden met als eindresultaat een 
diploma om trots op zijn!  

De Associatie voor Examinering richt zich met name op examens voor professionals 
in de financieel-administratieve en loon-administratieve sector. Onze 
dienstverlening bestaat uit de ontwikkeling en afname van examens, het leveren 
van examendiensten en beroepsregistraties.  
 
Voor de Associatie zijn wij per direct op zoek naar een:  
 

Accountmanager (32-40 uur) 

Wat ga je bij ons doen? 

Je onderhoudt bestaande netwerken en breidt deze uit door relaties op te bouwen 
met partijen als het private en bekostigde onderwijs en het bedrijfsleven. Je denkt 
met hen mee over examineringsvraagstukken en praktische oplossingen. 
Je zorgt ervoor dat relaties aangesloten blijven bij ontwikkelingen van onze 
organisatie. Dat doe je door uitleg te geven over onze examenproducten en 
dienstverlening en te zorgen voor actuele informatievoorziening, bijvoorbeeld via 
de maandelijkse nieuwsbrief. Hierbij werk je nauw samen met andere afdelingen. 
 
Wat zijn je belangrijkste taken?  
 

▪ Je legt en onderhoudt contacten met werkgevers, beroepsbeoefenaren, 
beroepsorganisaties en opleiders; 

▪ Je volgt en onderzoekt relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in 
het opleidingsveld en vertaalt deze naar kansen voor de organisatie; 

▪ Je vertegenwoordigt de organisatie op beurzen en congressen; 
▪ Je initieert, begeleidt en voert offerte- en adviestrajecten uit; 
▪ Je adviseert en levert managementrapportages aan het management; 
▪ Je bewaakt en actualiseert onze informatievoorziening.  

Wat verwachten we van jou? 

▪ Hbo werk- en denkniveau. 
▪ Ervaring met projectmanagement. 
▪ Netwerk binnen opleidings- en beroepenveld is een pre. 



  

 

▪ Affiniteit met of ervaring in examineringprocessen en examenproducten is 
een pre. 

▪ Sterke communicatieve vaardigheden, -klantgerichte houding en politiek 
sensitief. 

Wat mag je van ons verwachten? 

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

▪ Een salaris van maximaal € 4.303,- 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-regeling, pensioenregeling, 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en scholingsregeling. 

▪ Tijdelijk dienstverband met perspectief op een vast dienstverband. 
▪ 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 10 
februari 2020 naar Sandra Berkenbosch, werken@explain.nl. 
 
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Riny van Nuland, 
033 750 10 90 of r.van.nuland@associatie.nl.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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