Stichting eX:plain is het kennis, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte
examinering en professionele ontwikkeling. Met ieder jaar zo’n 400.000
exmenkandidaten, zijn we een van de grootste onafhankelijke examenorganisaties
in Nederland. eX:plain bestaat uit verschillende businesslijnen, die gericht zijn op
examinering van het bedrijfsleven enerzijds en het beroepsonderwijs anderzijds.
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!
Onderdeel van eX:plain is de Kwaliteitsbevorderende dienstverlening (KBD) voor de
sector particuliere beveiliging.
Voor het team KBD zijn wij per direct op zoek naar een:

Adviseur KBD voor de particuliere beveiliging (32 - 40 uur)
Wat ga je bij ons doen?
Je adviseert het (m.n. sectoraal georganiseerde) onderwijs en bedrijfsleven over de
ontwikkeling, implementatie en kwaliteit van opleidingsproducten,--processen en systemen. Daarnaast houd je toezicht op de uitvoering van de praktijkopleiding. Je
kent de geldende wet- en regelgeving rond (beroeps) examinering en het opleiden
in het beroepenveld. Je werkt in teamverband in een buitendienst omgeving

Wat zijn je belangrijkste taken?
•

•
•
•
•
•
•

Je controleert en houdt toezicht op de begeleiding van het
praktijkleerproces van aspiranten die de opleiding volgen bij erkende
leerbedrijven.
Je adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties en de bij hen
werkzame praktijkopleiders.
Je treedt op als informatiebron voor de bedrijven en de individuele
praktijkopleider.
Je ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk.
Je stemt samenwerking af met relevante ketenpartners.
Op basis van klantvraag ontwikkel je producten en diensten.
Je verzorgt of ondersteunt de trainingen van praktijkopleiders waarbij
blended learning een belangrijke onderdeel uitmaakt.

Wat verwachten we van jou?
Je bent toegankelijk en communicatief vaardig en je gaat graag in gesprek met
klanten. Je kan op diverse niveaus binnen een organisatie communiceren en hebt
het vermogen om je te verplaatsen in de klantsituatie. Je kan planmatig werken en
komt gemaakte afspraken vanzelfsprekend na. Je kent de geldende wet- en

regelgeving rond beroepsexaminering en het beroepenveld in de sector Particuliere
Beveiliging. Hiermee heb je een stabiele basis voor deze veelzijdige en leuke
functie.
Daarnaast beschik je over:
•
•
•
•

Hbo/academisch werk- en denkniveau.
Kennis en inzicht in de stakeholders en hun belangen.
Kennis en inzicht in het veld van (beroeps)onderwijs.
Gevoel voor ontwikkelingen binnen de sector.

Wat mag je van ons verwachten?
•
•
•
•
•

Een uitdagende en gevarieerde baan in een klein team met veel ruimte
voor eigen initiatief. De vrijheid om het beste uit jezelf te halen en ruimte
om te groeien in een ambitieuze en dynamische organisatie.
Een tijdelijk dienstverband van 12 maanden met perspectief op een vast
dienstverband.
Een salaris tussen € 3.319,00 en € 4.303,00 (+ 8% vakantietoeslag én een
13e maand) op basis van een 40-urige werkweek, afhankelijk van kennis en
ervaring. Een leaseauto hoort ook bij de functie.
De arbeidsvoorwaardenregeling van eX:plain is van toepassing.
Naast 200 vakantie-uren krijg je ook nog 96 ADV-uren per kalenderjaar op
fulltime basis.
Je werkt vanuit je huisadres en wij voorzien je van de nodige materialen en
apparatuur.

Is dit de baan voor jou?
Stuur dan een korte motivatie en een uitgebreid cv per e-mail uiterlijk vóór 1 juni
naar Renate van de Geest, werken@explain.nl.
Wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact op met Ron van den Tol, projectmanager eX:plain 06 212 711 02
of r.vdtol@explain.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

