
Leermiddelenontwikkelaar (32 – 38 uur p/w) 

 

Als onze nieuwe Leermiddelenontwikkelaar voor de Bouw en Infra ben je onderdeel van 

een team dat zich bezighoudt met Conceptinnovatie & Contentontwikkeling.  

Wat zijn je belangrijkste taken? 

Jij vertaalt didactische behoeftes naar aantrekkelijke leerlijnen en examinering die goed 

toepasbaar zijn in de praktijk. Als organisatie zijn wij met onze producten marktleider 

voor onze doelgroep. Jij gaat met je collega’s innovatieve producten realiseren om 

onze scholen/sector nog beter van dienst te zijn. 

Wie ben jij? 

• Jij beschikt over een afgeronde opleiding bouwkunde en of civiele techniek; 

• Jij hebt affiniteit met de sector bouw en infra; 

• Jij bent in staat (externe) projectmedewerkers aan te sturen die jou helpen bij het 

uitvoeren van je werkzaamheden/projecten; 

• Jij voelt je thuis in de onderwijswereld (ervaring met het ontwikkelen van 

leermiddelen is een grote plus); 

• Jij bent een doener met uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• Jij bent een enthousiast persoon met flair, discipline en betrokkenheid; 

• Daarnaast heb jij het vermogen om kritisch te analyseren en kun je een netwerk 

opbouwen en onderhouden. 

Wie zijn wij? 

Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt en actualiseert leermiddelen en 

examenproducten voor bouw en infra opleidingen op basis van een jaarlijkse 

ontwikkelagenda. Wij doen dit met 24 collega’s vanuit ons kantoor op het Bouw & 

Infrapark in Harderwijk en werken samen met Roc’s in Nederland. Van oudsher 

hebben we nauwe banden met de bouw- en infrasector. Die banden houden we stevig 

en warm, omdat de vakmensen in de praktijk als beste weten welke kennis 

toekomstige vakmensen nodig hebben. Onze medewerkers zijn deels afkomstig uit de 

sector en in elk ontwikkel- en onderhoudstraject werken vakmensen mee. Zo blijft 

onze lesstof actueel en praktijkgericht. 

Wat bieden wij? 

Een zelfstandige functie in een gevarieerd team dat van aanpakken weet. Een 

bedrijfscultuur waarin onderlinge waardering en betrokkenheid vanzelfsprekend is. 

Korte lijnen en een informele sfeer waar zeker ruimte is voor humor. Daarnaast volop 

mogelijkheden voor ontwikkeling en opleidingen. Last but not least, uitstekende 

primair en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. dertiende maand). 

Meer weten of solliciteren? 

Voor deze vacature werken wij samen met Recruit Forces. Interesse? Neem dan contact op 

met Arjan Kalhouri op 06-26146344 of mail naar akalhouri@recruitforces.nl. 
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