
Leermiddelen ontwikkelaar (32 uur p/w) 

Als onze nieuwe leermiddelen ontwikkelaar voor de Bouw en Infra ben je onderdeel van een team 

wat zich bezighoudt met het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijsproducten voor een 

groot aantal opleidingen in het mbo. Jij vertaalt de dagelijkse beroepspraktijk naar  aantrekkelijke 

onderwijsproducten en uitstekende examens . Als organisatie zijn wij met onze producten 

marktleider voor onze doelgroep. Jij bent in staat om met je collega’s  onderwijsproducten te 

realiseren om onze scholen/sector nog beter van dienst te zijn.  

Wat zijn je belangrijkste taken? 
• het onderhouden van contacten met roc’s,  overige onderwijsaanbieders, bedrijven en 

andere instanties evenals het signaleren van kansen in de markt; 

• het samenwerken met collega ontwikkelaars van Concreet Onderwijsproducten en zorgen 

dat alle producten op elkaar aansluiten evenals op de wensen van de markt; 

• op professionele wijze invulling geven aan de rol van sparringpartner voor het management; 

• niet alleen bedenken, maar ook bijdragen aan de uitvoering en realisatie 

• projectmatig werken 

Wij zoeken een prettige collega die: 
• een dienstverlenende en oplossingsgerichte instelling heeft.  

• zich thuis voelt in de onderwijswereld. 

• relevante werkervaring heeft in een bouwkundige functie; 

• bij voorkeur affiniteit heeft met het beroepsonderwijs en zich wil verdiepen in de 

onderwijskundige kant van onze werkzaamheden ,  

• een enthousiast en doortastend persoon is met flair en zelfstandig kan functioneren  

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 26 collega’s 

vanuit een kantoor op het Bouw & Infrapark in Harderwijk. Onze ontwikkelspecialisten actualiseren 

producten (in co-creatie met onderwijs en bedrijfstak), introduceren en evalueren deze. Daarnaast 

volgen zij de trends en ontwikkelingen in de sector en binnen het beroepsonderwijs en verwerken de 

uitkomsten van dit onderzoek naar onderwijsproducten.  

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 uitstekende primair en secondaire arbeidsvoorwaarden.  

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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