
 

 
 

 
Wateropleidingen organiseert opleidingen en cursussen voor waterprofessionals. We bouwen vol 
passie mee aan een goede toekomst van de watersector. We zetten ons elke dag in voor de 
kwaliteit van inspirerende opleidingen. Nationaal en internationaal, praktijkgericht en actueel. 
Waterkennis naar een hoger peil brengen, daar doen we het voor.  

 
Wil jij bijdragen aan het vergroten van de kennis van de watersector? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
WAT GA JE DOEN? 
Als Manager Opleidingsaanbod van Wateropleidingen heb je passie voor leren, ontwikkelen en water. Je ziet leven 
lang ontwikkelen in een veranderende wereld van digitalisering, internationalisering, klimaatverandering en 
energietransitie als essentieel voor de watersector. Samen met jouw team zorg je voor een kwalitatief goede 
uitvoering van ons opleidingsaanbod. Daarnaast zorg je ervoor dat ons opleidingsaanbod actueel blijft en groeit. Je 
bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van jouw team. Je treedt op als sparringpartner en bent 
aanspreekpunt voor onze stakeholders. 
 
Als actief lid van het Management Team lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en de implementatie van de 
strategie van Wateropleidingen. Hierin zoek je actief de samenwerking met collega’s, docenten en stakeholders. 
Een greep uit je takenpakket: 

• Je bewaakt de kwaliteit, actualisatie en het rendement van ons opleidingsaanbod 
• Je volgt de ontwikkelingen in de sector en signaleert kansen en mogelijkheden voor innovatie en co-

creatie, zowel nationaal als internationaal   
• Je vertegenwoordigt en profileert Wateropleidingen proactief  
• Je helpt je team zich verder te professionaliseren   
• Je bent (mede) verantwoordelijk voor het opstellen van de (cursus)begrotingen, jaarplan, activiteitenplan 

en urenplanning.  
  
WAT VRAGEN WIJ VAN JE? 
Een afgeronde WO-opleiding en 3 tot 5 jaar relevante ervaring in een managementfunctie. Je bent daadkrachtig, 
besluitvaardig en mensgericht en weet het beste in je team naar boven te brengen. Je hebt uitstekende 
communicatieve vaardigheden op alle niveaus, je legt makkelijk contacten en bouwt snel een netwerk op. Je 
neemt initiatief en bent oplossings- en resultaat gericht. Inhoudelijke kennis van de watersector is een sterke pré. 

 
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 
Leuke collega’s, een interessante baan met de mogelijkheid tot hybride werken. Uitstekende arbeidsvoorwaarden, 
marktconform salaris, een riante verlofregeling en volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Je bent actief in 
een inspirerend werkveld dat volop in ontwikkeling is en waarin je zelfstandig werkt binnen een team van 
professionals met dezelfde passie voor water.  
 
REAGEREN 
Ben je enthousiast, stuur dan je cv met motivatie naar Gabrielle Knufman via de knop 
solliciteren. Meer informatie? Neem dan contact op met Claudia Peters. 
 
Nieuwegein, 20 juni 2022 
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