Ons bedrijf Wink Developmentgroup:
‘’… Het succes van uw organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van uw medewerkers en door het
leiderschap van het management…’’
Wink Developmentgroup is het bureau voor meetbaar effect. Wij vertalen doelstellingen en
vraagstukken naar bedrijfsgerichte praktijktrajecten . Alle trajecten, van training tot advies, worden op
maat gemaakt zodat ze direct in de praktijk toepasbaar zijn. Kwaliteit, praktijkgerichtheid,
enthousiasme en betrouwbaarheid vormen belangrijke uitgangspunten die zichtbaar zijn in de
professionele en integere advisering en aanpak.
Onze methodiek is door de jaren heen dusdanig opgebouwd dat effectiviteit ons ‘Paradepaardje’ is
geworden. Voor uitbreiding van onze organisatie zijn we op zoek naar een

Trainer / Consultant
Algemene kenmerken
Als trainer / consultant ben je een belangrijke schakel binnen het bedrijf. Er wordt er een grote mate
van eigen initiatief, commercieel talent en logisch denken van je verwacht. Je draagt de
verantwoording voor trainingen, consultancy, zelfstandig opdrachten acquireren en deze vertalen naar
maatwerkontwikkelingsprogramma’s. Daarnaast ben je in staat om lange termijnrelaties op te bouwen
en te onderhouden met bestaande en potentiële klanten. Als trainer / consultant ben je mede
verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van informatiestromen in de breedste zin van het
woord.
Doel van de functie
Het meewerken aan de groei van de organisatie, op het gebied van naamsbekendheid, trainingen,
advisering en ondersteuning
Organisatorische positie
Je bent als trainer /consultant verantwoordelijk voor jouw dagelijkse werkzaamheden en inzichten. Je
maakt deel uit van het team en wordt aangestuurd / gecoached door de directie.
De functie in het kort
• je bent een commerciële netwerker
• je bent verantwoordelijk voor het beheer en uitbouw van het relatienetwerk
• je zorgt voor succesvolle implementaties en trainingen bij bestaande en potentiële klanten
• je bent in staat kansen te signaleren om de propositie verder te ontwikkelen en uit te bouwen
bij bestaande en potentiële klanten
• je voert kennismakings- en commerciële gesprekken
• je ontwikkelt trainingsprogramma’s met bijbehorende trainingsmaterialen
• je geeft trainingen
• je ontplooit eigen initiatieven t.b.v. Wink Developmentgroup
• je vervult verder alle werkzaamheden die naar redelijkheid, gelet op de functie, kunnen
worden verlangd.

Wat vragen wij:
• een bij de functie passende opleiding (HBO)
• een zelfstandige werkhouding
• uitstekende communicatieve vaardigheden
• affiniteit met trainingen / opleidingen
• commerciële instelling
Wat kun je verwachten:
• een uitdagende baan binnen een groeiende organisatie
• een bij de functie passende beloning
• zelfstandig werken in een informele sfeer
• mogelijkheden om je te ontwikkelen
Belangstelling?
Wil je reageren op deze functie of heb je andere vragen, neem dan contact op met:
Roel Wink, Wink Developmentgroup tel. 0630 22 39 25
Sollicitaties voorzien van CV kunt u sturen naar roel@winkdevelopmentgroup.nl.

