Adviseur Ontwikkeling
Parttime (32 uur)
A + O Metalektro is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de bedrijfstak Metalektro. Die bestaat uit
ondernemingen in de Metaal- en de Elektrotechnische industrie (bijvoorbeeld ASML, VDL, Stork). A +O
ondersteunt 1300 bedrijven en 162.000 werknemers. Onze opdrachten komen van de werkgevers- en
werknemersorganisaties (FME, FNV, CNV, VHP2 en De Unie) in de techniek. Wij hebben geen commerciële
doelstellingen, wel een missie; het opleiden, ontwikkelen en groei in de metalektro bevorderen. A+O adviseert, vergoedt opleidingen, voert projecten uit, verricht (arbeidsmarkt)onderzoek en verzamelt ervaringen
en creatieve oplossingen. Kennis en ervaring wordt altijd weer gedeeld met de sector. “ Verbinden wat werkt”
noemen wij dat!
Als organisatie staan we op het punt van ontwikkelen en presenteren van een nieuw aanbod voor de komende cao-periode met mooie producten en diensten. Daarvoor hebben we jou nodig! Wij hebben onderstaande
vacature:

Functieprofiel
Je geeft een frisse invulling aan de belangrijke thema’s in onze samenleving zoals het instromen van vakkrachten in de sector, het ontwikkelen en vasthouden van kennis en het ontwikkelen van een leercultuur
binnen bedrijven. Bij al deze thema’s benutten we de digitale mogelijkheden van leren en ontwikkelen. Je
volgt de ontwikkelingen op de voet en weet kennis te vertalen naar concrete diensten en producten van
A+O.
Je gaat aan de slag met het opzetten van projecten, subsidieregelingen en workshops voorde technische
sector. Ons aanbod is gebaseerd op trends die we ophalen uit onderzoek en signalen in de sector. Als adviseur ontwikkeling volg je de trends en werk je deze uit tot mooie en innovatieve oplossingen voor de aangesloten bedrijven.

Team
De afdeling Projecten, Ontwikkeling en Communicatie bestaat uit twee projectleiders/adviseurs, een communicatieadviseur, een mediaspecialist, een projectmedewerker en een manager. Het team vormt de
schakel tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. ‘Binnen’ omdat wij nieuwe projecten en subsidieregelingen bedenken en
rapporteren aan het bestuur. ‘Buiten’ omdat we nauw samenwerken met de regiomanagers van A+O Metalektro die dagelijks bij de bedrijven over de vloer komen.

Wij zoeken
Iemand met aantoonbare ervaring met één of meerdere thema’s gericht op onderwijsvernieuwing in het
beroepsonderwijs, samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, duurzame inzetbaarheid en digitale
leeroplossingen. De functie is op WO niveau. Het is een voordeel als je op de hoogte bent van maatschappelijke ontwikkelingen rondom de arbeidsmarkt, opleiden en ontwikkelingen binnen de metalektro. En je weet
goed om te gaan met de verschillende belangen, want wij zijn er voor werkgevers en werknemers. Je krijgt
veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Je bent communicatief vaardig en schrijft uitstekend.

Wij bieden:
Werk in een dynamische omgeving met een goede ‘work life balance’ omdat je je werk zelf kunt indelen
en recht hebt op 28 vakantiedagen plus 13 adv-dagen. A+O Metalektro investeert in jouw professionele
en persoonlijke ontwikkeling via interne en externe opleidingen. Het aanvangssalaris is afhankelijk van je
opleiding en ervaring. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een pensioenregeling waarvan de premie voor 2/3 door de werkgever wordt betaald. Adv-uren kunnen verkocht worden
voor een hoger salaris, je ontvangt een vaste lunchvergoeding en we bieden een vergoeding voor een
aanvullende ziektekostenverzekering of fitnessabonnement. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een
vast dienstverband.

Reactie:
Je kunt binnen 14 dagen na het verschijnen van deze vacatures een sollicitatie met CV mailen naar Viola
de Greef (P&O): V.deGreef@ao-metalektro.nl. Voor meer informatie over de functie kun je je richten tot Melanie Lancel (Manager afdeling Projecten, Ontwikkeling en Communicatie) 06-16304003 of via m.lancel@
ao-metalektro.nl. Zie ook www.ao-metalektro.nl en www.oZone.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

