Learning & Development
Specialist bij Brout
Weet jij alles van e-learning en
gamification? Houd jij ervan om slimme
producten en trainingen te
ontwikkelen? En wil jij jouw energie
kwijt in het maken van doelgerichte
programma’s voor onze klanten? Dan
ga jij het bij ons naar je zin hebben!
Wij zoeken een speler in ons Learning
& Development team.
Jij
Als Learning & Development specialist ontwikkel je nieuwe trainingen en opleidingen. Daarbij ligt
de nadruk op e-learning, gamification en interactief trainen. Je verdiept je in de nieuwste
wetenschappelijke inzichten, zoekt naar trends op het gebied van Learning & Development en
analyseert klantervaringen. Je bent ondernemend, nieuwsgierig en resultaatgericht. Daarnaast weet
je hoe mensen leren en welke didactische oplossingen passen bij welke leervragen. Vanuit jouw
kennis en ervaring kun je de behoefte van de klant vertalen naar concrete maatwerkproposities. Zo
draag je bij aan onze visie op leren én innoveer je onze bestaande producten.
Je herkent je hierin:
• Je hebt minimaal een hbo-studie afgerond. Een wo-studie onderwijskunde, opleidingskunde
of psychologie is een pre.
• Je hebt 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol.
• Je hebt ervaring met het geven van trainingen, e-learning, gamification en coaching.
• Je vindt het leuk om digitale leermiddelen te ontwikkelen.
• Je denkt out of the box, jaagt aan en vernieuwt.
• Je hebt een sterk onderzoekend, analytisch vermogen.
• Je kunt goed omgaan met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
• Je bezit over didactische kennis, specifiek op het gebied van trainingen voor volwassenen.
• Je hebt een sterke affiniteit met en kennis van blended learning.
• Je bent resultaatgericht en kunt creativiteit en kennis converteren naar zowel open- als
maatwerkprogramma’s.
• Je hebt minimaal enige ervaring als ontwikkelaar van trainingsprogramma’s. Meerdere jaren
ervaring is een pre.
Wij
Going Brout betekent kiezen voor professioneel met een rebels randje en altijd op zoek naar goud.
We begeleiden organisaties in het (terug)nemen van de regie. We creëren ontwikkelprogramma’s
voor (grote) organisaties, bieden vaste programma’s en geven coaching en training voor elke functie
en op elk niveau: individu, teams en organisaties. Met een team van ruim 25 collega’s lopen we
voorop in de ontwikkelingen op trainingsgebied. Of je nu op locatie werkt, thuis of bij ons House of
Brout in Breukelen: je bent onderdeel van het team. Brout is caring, daring en playful.
Confronterend als het moet, luchtig als het kan. We bring out your best.
Je kunt rekenen op:
•
Een enthousiast en hecht team met ambitieuze professionals;
•
Veel mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
•
Goede arbeidsvoorwaarden;
•
Marktconform salaris.
Ready to go Brout?
Mail je cv en motivatie naar hello@brout.nl.

