Opleidingskundig talent gezocht!
Krijg jij energie van het bedenken en ontwikkelen van effectieve
leeractiviteiten op basis van nieuwe ontwikkelingen en
(wetenschappelijke) inzichten? Ben jij in staat om collega's te inspireren en
te enthousiasmeren voor alles dat met leren te maken heeft? Heb jij wel
beeld bij hoe je als opleidingskundige inhoud kunt geven aan onze
kernwaarden verbinden, verbeteren en vernieuwen?
Misschien ben jij dan wel de collega die we zoeken!
Binnen de Academie voor Ambulancezorg zijn de opleidingskundigen/onderwijskundigen betrokken bij
het ontwikkelen, implementeren, borgen en verbeteren van de kwaliteit (effect en rendement) van de
leeractiviteiten die worden aangeboden. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in het vergroten van de
onderwijskundige expertise van de instructeurs, docenten, praktijkbegeleiders en assessoren. De
opleidingskundige vertaalt trends en ontwikkelingen op opleidingskundig gebied naar de activiteiten
binnen en buiten de Academie voor Ambulancezorg. Een mooie rol waarin je jouw expertise kunt inzetten
om de opleidingen, trainingen en assessments binnen de ambulancezorg nog motiverender en effectiever
te maken.

Heb jij het in huis?










Je hebt een positieve instelling;
Je beschikt over tact en kunt gemakkelijk contact leggen met collega’s binnen de hele organisatie;
Je kunt individuen en groepen inspireren, overtuigen en enthousiasmeren;
Je werkt zelfstandig maar zeker niet alleen;
Je richt je op het behalen van de juiste resultaten voor de gehele organisatie en je eigen
verantwoordelijkheden.
Je werkt projectmatig en nauwkeurig;
Je wordt enthousiast van nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen;
Je staat open voor feedback;
Je hebt gevoel voor humor en sfeer.

Jouw achtergrond






Minimaal HBO werk- en/of denkniveau met een opleiding in onderwijskundige/opleidingskundige
richting;
Ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van (digitale) leermiddelen en leertrajecten.
Ervaring in het verzorgen van trainingen en het begeleiden van sessies.
Ervaring in projectmanagement, in staat projecten te definiëren en projectplannen op te stellen en
voortgang te monitoren.
Ervaring met docentprofessionalisering en het begeleiden en initiëren van didactische
verbeterprocessen.
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Wat hebben wij te bieden?






Een dienstverband van 1.0 fte (gemiddeld 36 uur per werkweek);
Een passend salaris conform de CAO Ziekenhuizen;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een eindejaarsuitkering,
pensioenvoorziening, collectieve ziektekostenregeling, fitnessregeling en fietsplan;
Een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast contract;
En last but zeker not least: een geweldig leuk team met gemotiveerde professionals die graag samen
de schouders eronder zetten en het leren in de ambulancezorg nog beter willen faciliteren.

De Academie voor Ambulancezorg
De Academie voor Ambulancezorg is het landelijke opleidingscentrum voor beginnende én ervaren
professionals in de ambulancezorg. We verzorgen kwalitatief hoogwaardige opleidingen, specialisaties en
bij- en nascholingen voor werknemers binnen de ambulancesector. Het grootste deel van de opleidingen
verzorgen we op onze academie in Harderwijk.
Meer informatie vind je op onze website www.academievoorambulancezorg.nl.

Vragen
Heb je vragen over of naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met één van de
programmaleiders: Arie Schipper of Martijn Forrer (0341-46 75 60).

Solliciteren?
Wil jij ons team versterken en samen de opleidingen, trainingen en assessments in de ambulancezorg nog
mooier en effectiever maken? Stuur je motivatie en C.V. dan vóór 10 april aanstaande naar
p&o@academievoorambulancezorg.nl ter attentie van Natasja Meijer, Senior Adviseur HR.
De gesprekken vinden plaats op 19 april 2022.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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