
Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste 
e-training builder.  Word jij onze 

nieuwe 
aanwinst?

Dit ga je doen
Kunnen wij het maken? Nou en of! Je gaat digitale trainingen bouwen 
voor al onze klanten. Met jouw proactieve technische ontwikkel-skills 
maak je leren leuk voor iedere deelnemer. 

• Samen met een team van adviseurs, developers en een gra�sch team 
help je mee aan het ontwikkelen van e-trainingen vanuit jouw technisch 
oogpunt.
• Je bouwt e-trainingen in Articulate (Storyline en Rise).
• Je werkt nauw samen met adviseurs, schrijvers en design (animatie, 
video, gra�sch).
• De gemaakte trainingen worden door jou geüpload, bijgewerkt en 
beheerd.
• Bij eventuele problemen houd je contact met de helpdesk van de 
leverancier van Articulate.
• Je draagt bij aan het verbeteren van onze interne processen. Samen kom 
je verder!
• Je hebt een oplossingsgerichte houding en geeft knelpunten op tijd aan.

Durf jij het aan om je hersenen uit te dagen?! 
Word jij blij van gave bedrijfsacademies 
ontwikkelen?
Houd je ervan om met oog voor detail e-trainingen te 
bouwen in Articulate (Storyline en Rise)?  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 Campus! 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 bent handig en ervaren met computersoftware en werkt 
nauwkeurig. Om de trainingen nog leuker en interactiever te 
maken, zet je je creativiteit in en denk je mee welke 
oplossingen de software biedt. 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 waarin:
• Veel ruimte is voor inbreng en eigen verantwoordelijkheid.
• Het team op informele en professionele manier samenwerkt.
• Een 3 tot 5 daagse werkweek, deels thuiswerken is mogelijk.
• Je wordt beloond volgens marktconforme 
arbeidsvoorwaarden.
• Gezellige borrels.
• Met plezier prestatiegericht leren ons speerpunt is!

Daarbij heb je
• Minimaal MBO-4 werk- en denkniveau.
• Ervaring in het werken met de software van Articulate is een pré.
• Ervaring met Learning Management Systemen is een pré.
• A�niteit met productieomgevingen in de maakindustrie is een 
pré.
• Een zorgvuldige werkwijze met oog voor detail.
• Denkvermogen in (innovatieve) technische oplossingen.
• Een zelfstandig houding om zowel alleen als in teamverband te 
kunnen werken.
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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.


