
 

   

 
 

Concreet Onderwijsproducten zoekt een  
Medewerker Validering Examens voor 32 uur per week  
(Een gedeelte van het aantal uren is bespreekbaar, dan wordt het een duo-functie) 
 

 

Ben jij… 

• Een zelfstarter en goed in het organiseren van je eigen agenda 

• Enthousiast en niet bang om je professionele mening te geven 

• Woonachtig in Midden Nederland en in bezit van een rijbewijs? 

 

 

Heb jij… 

• Een passie voor bouw (en/of infra) 

• Affiniteit met studenten, leren en ontwikkelen 

• Goede communicatieve vaardigheden en een flinke dosis probleemoplossend vermogen? 

 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt en actualiseert leermiddelen en examenproducten voor bouw en 

infra opleidingen. Wij doen dit met 27 collega’s vanuit een modern kantoor op het Bouw & Infrapark in 

Harderwijk.  

Wij zoeken een zelfstandig werkende collega die door steekproeven op locatie toezicht houdt op de juiste 

uitvoering van alle vormen van praktijkexaminering.  

In deze functie ben je veel onderweg. Je bezoekt examenlocaties, controleert de kwaliteit en de uitvoering van 

de beoordelaar en bespreekt de uitkomsten. Zo zorg je ervoor dat onze examenproducten op de juiste manier 

ingezet worden. Je rapporteert niet alleen je bevindingen, maar bent ook in staat knelpunten te signaleren en 

daarop actie te ondernemen. 

 

Wat verwachten wij… 

- Een opleiding in een relevante richting (bouwkunde en/of infra) 

- Kennis van ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs 

- Proactieve adviezen voor de verbetering van onze dienstverlening 

- Zorgvuldigheid en zelfsturend vermogen 

- Bij voorkeur ervaring met examenproducten of de ontwikkeling daarvan 

 

Wat bieden wij… 

Concreet biedt je een uitdagende functie in een team dat van aanpakken weet. Het salaris en de secundaire 

arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie-inhoud. We zoeken voor deze functie invulling 

voor in ieder geval aankomend schooljaar. Bij voorkeur op basis van detachering. 
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Arnold Nijman (Bedrijfsleider via 06- 51 41 78 02). 

Je schriftelijke sollicitatie met CV en motivatie stuur je naar Lonneke.Janzen@concreetonderwijsproducten.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

mailto:Lonneke.Janzen@concreetonderwijsproducten.nl

