Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Wij maken daarom al meer
dan 25 jaar betrouwbare en valide toetsen en examens, en geven trainingen en advies in toetsing en examinering. Van
basisonderwijs tot beroepsonderwijs en overheid. Vanuit onze visie inspireren wij tot groei.

SENIOR
TRAINER / CONSULTANT MBO
(32-40 uur)

Bureau ICE levert met toetsing, ontwikkeling en advies in het mbo een bijdrage aan een eerlijke evaluatie van studenten. Wij
construeren toetsen en examens voor taal en rekenen, keuzedelen en kwalificaties. We ondersteunen bij de ontwikkeling en borging
van een goed examenproces door examenfunctionarissen verder te professionaliseren, audits uit te voeren en instellingen te
adviseren over examenprocessen.

WAT GA JE DOEN?
Je zet trainingen en workshops op en
verzorgt deze voor diverse doelgroepen in
het mbo die betrokken zijn bij toetsing en
examinering.
Daarnaast voer je uiteenlopende werkzaamheden uit ten behoeve van onze klanten,
zoals het (mee)ontwikkelen van nieuwe
trainingen en het uitvoeren van audits.
Je adviseert management en docenten op
het gebied van toetsbeleid, inrichting van
de examen-organisatie, deskundigheid van
examenfunctionarissen en kwaliteit van
toetsing. Tevens monitor je voortdurend
ontwikkelingen en trends in het mbo-veld
en ben je met jouw expertise inhoudelijk
sparringpartner van de productmanager.
Binnen je rol ben je ook verantwoordelijk
voor relatiebeheer.

WAAR
KOM JE
TE WERKEN?
Je komt te werken in een bedrijf waar
gedrevenheid, enthousiasme hoog in
het vaandel staan.
We zijn iedere dag bezig met het
ontwikkelen van producten en
trainingen die het leerproces
bevorderen. Ook wij leren iedere dag
en verbeteren daarmee onszelf als
individu maar zeker als bedrijf.

WANNEER BEN JE SUCCESVOL IN DEZE ROL?
Je hebt passie voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Je weet als geen ander wat er speelt op het gebied van
toetsing en examinering in het mbo.
	Je hebt een neus voor commerciële kansen en je vindt
actief relatiebeheer vanzelfsprekend.
Je bent een zelfverzekerd en krachtig persoon.
Je staat graag voor een groep en vindt het mooi om
mensen verder te helpen in hun ontwikkeling.
	Je weet van aanpakken, bent resultaatgericht en weet
oplossingen bij problemen te vinden.
	Je weet een balans te vinden tussen droom en
pragmatisme, waarbij je de betrokkenen op één lijn krijgt.

ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Je cv en motivatie ontvangen we graag vóór 15
november 2018 via vacatures@bureau-ice.nl onder
vermelding van senior trainer/consultant mbo.
Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je
contact opnemen met Tiny Post via 0345 - 656 610.
Meer informatie? Ga naar www.toets.nl.
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