Technical Trainer
Als onze nieuwe Technical Trainer ben jij verantwoordelijk voor het
ontwikkelen én uitvoeren van Technische Trainingen binnen de Inther
Group. Klinkt dit als een rol die jou op het lijf geschreven is? Lees dan snel
verder!

Wat ga je doen?
Als de nieuwe Technical Trainer ben jij verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met het
ontwikkelen en uitvoeren van technische trainingen. Aangezien deze rol nieuw is binnen Inther
Group krijg jij veel ruimte om deze functie vorm te geven. In deze rol rapporteer jij aan Nick, onze
Service Manager. Onderstaand een greep uit jouw dagelijkse verantwoordelijkheden:
•
•
•
•

•
•

Je ontwikkelt installatie, maintenance & operator trainingen;
Je peilt hierbij de leerbehoefte van de doelgroep en kunt deze vertalen naar SMART-doelen,
kiest de juiste leermethodes en ontwikkelt de training materialen;
Is de training zover klaar, dan review je de inhoud met onze technische experts en is het
tijd voor de uitvoering.
Je traint onze technische collega’s op het gebied van installatie en onderhoud van Inther
equipment en systemen, traint het technisch personeel bij klanten om onze systemen juist
te onderhouden én traint de operators bij klanten om het systeem op de juiste manier te
bedienen;
In de verkoopfase van een project lever jij het advies welke training scope nodig is;
Ook zorg jij voor goed stakeholdermanagement en bouw en onderhoud jij zelf een netwerk
van productmanagers en onze technisch documentalist zodat jij kunt waarborgen dat het
trainingsportfolio altijd up-to-date én compleet is.

Wat vragen wij jou?
Als onze nieuwe Technical Trainer werk jij zelfstandig en vind jij het een gave uitdaging om vanuit
niets een trainingsportfolio op te zetten. Het ontbreekt jou niet aan coaching skills en je weet
gemakkelijk mee te bewegen op verschillende niveaus. Jij weet telkens weer jouw collega’s te
enthousiasmeren voor een training en zorgt ervoor dat je op een laagdrempelige manier de lesstof
weet over te brengen. Verder neem jij het volgende met je mee:
•

Een relevante opleiding zoals Pedagogische Technische Hogeschool of Opleidingskunde;

•

0 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

•

Affiniteit met techniek

•

Beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift.

•

Je bent bereid om regelmatig onderweg te zijn, zowel Nationaal als Internationaal.
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Wat bieden wij jou?
Als Technical Trainer verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen € 2.800,- en € 4.000,bruto per maand op basis van 40 uur.
Verder bieden wij jou:
•

Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement
of sport benodigdheden;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team Service
Als Technical Trainer kom je terecht in ons Service Team. In jouw team zitten Service Software
Engineers, Service Account Managers, Service PLC Engineers, Service Desk Employees, Service
Hardware Engineers, System Improvement Engineers en een data scientist. Het team varieert qua
leeftijd en werkervaring en is een mooie mix, in totaal zijn zij met 28 collega’s. Er wordt gewerkt in
een nieuw ontworpen kantoortuin en iedereen maakt tijd om elkaar te helpen. Er wordt hard
gewerkt maar tijd voor een grapje en gezelligheid is er altijd!

Wil jij onderdeel worden van team Service?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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