
Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste adviseur 
digitale leeroplossingen.  Word jij onze 

nieuwe 
aanwinst?

Dit ga je doen
De salesdeal met de klant is gesloten. Nu word jij 
verantwoordelijk voor het vormgeven en uitrollen van hun 
eigen online bedrijfsacademie. Hoe dat er concreet uitziet? 
• Je werkt de opleidingsbehoefte van de klant uit in een plan 
van aanpak. Dit doe je in overleg met de verantwoordelijke 
bedrijfsmanager. Zo zorg je voor draagvlak binnen hun 
organisatie. 
• De input en behoefte van de klant vertaal je naar specifieke 
inhoud voor e-trainingen. Samen met de Developer en Grafisch 
Designers ontwikkel je deze inhoud. 
• Je bent eindverantwoordelijke voor het eindproduct dat 
wordt gebouwd door onze e-trainingbuilders.
• Samen met je collega’s van de backoffice zorg je voor het 
inrichten en beheren van de bedrijfsacademie van de klant;
• Je signaleert actuele en relevante ontwikkelingen op het 
gebied van online trainen die je kunt vertalen naar nieuwe 
ideeën voor onze klanten; 

Durf jij het aan om je hersenen uit te dagen?! 
Word jij blij van gave bedrijfsacademies 
ontwikkelen?  
Houd je ervan om de opleidingsbehoefte van onze 
klanten in kaart te brengen en vanuit een masterplan een 
online bedrijfsacademie uit te rollen? In de eigen look & 
feel van de klant, met de onderwerpen waar zij echt wat 
aan hebben? En krijg jij energie van onze missie: Create a 
fun improvement vibe together! Dan is deze baan 
misschien wel op jouw lijf geschreven.

Wie zijn wij
Wij zijn Bodel! Een jonge ondernemende club die met 
knetterveel energie pakkende online bedrijfstrainingen 
ontwikkelt. Op maat gemaakt voor een scherpe prijs. Ons 
passievol, vakkundig team maakt leren leuk voor 
organisaties en hun werknemers.

Hier herken je jezelf in
Je begrijpt wat de uitdagingen zijn van personeel 
inwerken. De kennis en kunde altijd up to date houden is 
jouw expertise. Jij weet hoe je digitale leeroplossingen 
inzet om efficiënt te werken en verbetertrajecten te 
borgen. Je brengt rust in de tent, zodat het productieper-
soneel klaar is voor audits. 
Je vindt het leuk om in een klein, maar snelgroeiend 
bedrijf te werken. Zo laten we samen de Bodel Campus 
en onze klanten met plezier groeien!

Dit bieden we
Een leuke, uitdagende baan in een kleine, snel groeiende 
organisatie met:
• Veel ruimte voor inbreng en eigen verantwoordelijkheid.
• Informele en professionele samenwerking van het 
team.
• Een 3 tot 5 daagse werkweek.
• Beloning volgens marktconforme arbeidsvoorwaarden.
• Gezellige (online) borrels.
• Ons speerpunt: ‘Met plezier prestatiegericht leren!’

Daarbij heb je
• Enkele jaren ervaring als in- of extern adviseur m.b.t. 
trainingen/opleidingen of continu verbeterprojecten.
• De vaardigheid om goed aan te sluiten bij 
trainingsvraagstukken van de klant.
• De vaardigheid om  rekening te houden met de behoefte van 
de diverse doelgroepen bij de klant.
• Ervaring met productieomgevingen (in combinatie met lean is 
een pré)
• Kennis van leiderschapstrainingen (pré);
• Een vlotte en foutloze schrijfstijl.
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Krijg je energie van deze vacature?
Stuur je motivatie en CV naar Marcel Hardeman. Wil je wat meer 
weten over de organisatie of heb je andere inhoudelijke vragen, 
neem dan gerust contact op: 06-51628799.


