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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. De drinkwatervoorziening in
Nederland staat bekend als een van de beste ter wereld. Drinkwatervoorziening is een breed
vakgebied waarin zowel technische, wettelijke als omgevingselementen van belang zijn.
Wil jij bijdragen aan het vergroten van de kennis van de watersector? Dan zijn we op zoek naar jou!
WAT GA JE DOEN?
Als programmamanager ben je het eerste aanspreekpunt voor het vakgebied drinkwater. Je zorgt ervoor dat de
opleidingen goed blijven aansluiten op de vraag in de markt en de (nieuwe) ontwikkelingen in het vakgebied. Je
houdt overzicht over het lesaanbod Drinkwater als geheel en bent op de hoogte van de inhoud van de opleidingen
en cursussen. Dit doe je natuurlijk niet alleen, je werkt actief samen met docenten, opdrachtgevers en het team
van Wateropleidingen. Je houdt je onder andere bezig met het:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyseren en signaleren van de trends binnen het vakgebied,
Actueel houden van het lesaanbod,
Vertalen van inhoudelijke ontwikkelingen naar nieuw of aangepast opleidingsaanbod,
Leveren van inhoudelijke inbreng bij herzienings- en nieuwbouwtrajecten,
Bijdragen aan en mede-uitvoeren van het jaarplan, de marketingstrategie en het relatiebeheer van
Wateropleidingen voor het vakgebied drinkwater,
Onderhouden van klantencontact waarbij je in staat bent de wens van de klant te vertalen naar bestaand
of nieuw opleidingsaanbod,
Vertegenwoordigen en profileren van Wateropleidingen op professionele podia,
Opbouwen van een breed netwerk in de sector.

WAT VRAGEN WIJ VAN JE?

Een afgeronde HBO/WO-opleiding en minimaal 5 jaar relevante ervaring in de drinkwatersector. Je bent sterk in
plannen en organiseren en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Je legt makkelijk contacten en bouwt
snel een netwerk op. Je neemt initiatief en bent in staat tegelijkertijd in meerdere projecten te werken en resultaat
te leveren.
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.
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