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Commercieel Opleidingsadviseur gezocht voor een opleidingsbureau in de Randstad.  

 

Studie Plan Nederland is een snelgroeiende opleider in de facilitaire branche. Ontstaan uit de behoefte om 
in de schoonmaakbranche personeel op te leiden komt er tegenwoordig steeds meer vraag van buiten deze 
branche. Met een landelijke dekking van docenten en een dynamische organisatie komen opdrachtgevers 
en medewerkers samen tot een gave dienstverlening. Door deze ontwikkeling zijn wij op zoek naar een 
commercieel talent die bestaande en nieuwe relaties gaat beheren.  
 
Als Commercieel opleidingsadviseur ben je verantwoordelijk voor de sales, de new business en het 
relatiemanagement binnen een of meerdere branches. Centraal hierbij staat het genereren van omzet door 
werving van nieuwe klanten, relatiemanagement, aanbevelen van (nieuwe) trainingen en het ontwikkelen 
van kansen in de markt.  
 
Wij bieden:  

 Een leuke afwisselende functie binnen een enthousiast team, in een gezonde en dynamische 
onderneming met een plezierig en informeel werkklimaat. 

 Een bijpassend salaris op grond van leeftijd en ervaring. 
 Je werkt voor een opleider, dus bieden wij je alle ruimte en mogelijkheden tot scholing en 

coaching. 
 Nader te bepalen secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 Flexibele werktijden in overleg. 

 

 Commercieel Opleidingsadviseur m/v 

 (24 tot 32 uur per week) 

 
 Wie ben jij? 

 Je hebt affiniteit met de schoonmaak- en facilitaire dienstverlening of bent bereid om de branche 

te ontdekken en hierin te investeren. 

 Je bent in staat vlot te schakelen tussen de grote diversiteit van zowel warme als koude 

acquisitiewerkzaamheden zonder daarbij het overzicht te verliezen. 

 Je bent proactief met doorzettingsvermogen, flexibel en durft te ondernemen. Het nemen van 

(eigen) beslissingen kost je eveneens geen moeite. 

 Je hebt een ondernemende instelling en goede mondelinge en schriftelijke communicatieve 

vaardigheden. 

 Je hebt Rijbewijs B. 

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in je carrière of opzoek naar en spreekt deze functie jou aan? Ben jij 

een organisatietalent en zet jij dat talent graag in om de optimale klantbeleving te realiseren? Werk jij 

graag in een enthousiast team, waarbij je het aanspreekpunt bent voor onze klanten, trainers en docenten? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Stuur je CV en motivatie naar info@studieplannederland.nl t.a.v. Marcel van Leen en wie weet wordt jij 
onze commerciële collega!  
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