
Ben jij die 
enthousiaste adviseur 

zorgopleidingen?
Een kei in het opbouwen en onderhouden van relaties en in het vertalen 

van de vraag naar een passend aanbod?

Dan zoeken we jou! 



De functie adviseur zorgopleidingen VVT
Als adviseur zorgopleidingen geef je advies bij incompany-aanvragen en open opleidin-
gen op het gebied van nascholing in de zorg. Je bent goed in staat om te analyseren 
wat de exacte scholingsvraag van de zorgprofessional/ zorgorganisatie is en vertaalt 
dit naar een scholingsprogramma. Je voert samen met docenten en andere stakehol-
ders de regie over projecten en bent het eerste aanspreekpunt voor potentiële deelne-
mers en zorgorganisaties. Je vindt het leuk bestaande relaties uit te bouwen, signaleert 
kansen binnen het vakgebied en zorgt er, samen met de programma manager Leren en 
Ontwikkelen, voor dat KMBV optimaal vorm kan geven aan haar potentieel. Je wordt in 
de uitvoering van de projecten ondersteund door onze projectmanagers.

Jij bent: 
  Een gedreven adviseur met passie voor de VVT / VG / intramurale zorg;              
  Klantgericht en organisatiesensitief;
  Goed in doorvragen, zodat de échte vraag op tafel komt;
  Vaardig in het vertalen van de vraag naar een passend aanbod;     
  Communicatief sterk, proactief en kordaat;
  Excellent in het opbouwen en onderhouden van relaties, intern & extern;   
  Resultaat- en oplossingsgericht;
  Digitaal vaardig.

Jij hebt: 
   Ervaring in de zorg, je weet waar je het over hebt en wat er speelt in   
  het zorglandschap. Of je bent bereid je dit eigen te maken;
  Kennis ten aanzien van de onderwerpen waarin we opleiden;
  Affiniteit met marketing en sales (ervaring op dit gebied is een pré);     
  Vermogen tot regievoering en helicopterview;
  Een HBO werk- en denkniveau;
  Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;   
  Gevoel voor cijfers/cijfermatig inzicht;
  De wil om je te ontwikkelen in je functie (lerend vermogen).

Wat bieden wij jou: 
  Werkzaamheden op basis van 20 tot 36 uur per week;
  Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk; 
   Een fijne, informele werksfeer en een enthousiast en gedreven team van collega’s. 

Voor meer informatie: 
Informatie over onze labels tref je aan op onze website meaningfulmatters.nl 
Voor eventuele vragen over de vacature kun je contact opnemen met 
Marlous Steemers (teamlead) op telefoonnummer 0570 - 76 00 10.
Ben jij de adviseur zorgopleidingen waar wij naar op zoek zijn en wil je graag onderdeel 
worden van ons team? Dan kun je jouw sollicitatiebrief en CV sturen naar vacature@
kmbv.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Wij geloven dat iedereen het verschil kan maken. 
Ook jij. In het klein en in het groot. Voor jezelf, voor de mensen 
om je heen, voor de organisatie en voor de maatschappij. 
Daar staan wij voor! 

Om ons team van 20 mensen op korte termijn uit te breiden, 
zoeken wij een nieuwe, enthousiaste adviseur zorgopleidingen 
voor ons label KMBV, opleidingsinstituut in de zorg. 

Wie zijn wij?

Meaningful Matters is het 

moederbedrijf van vier verschillende 

labels, die elk hun eigen opleidingen 

en ontwikkeltrajecten verzorgen: 

Opleidingsinstituut KMBV, Avicenna 

Academie voor Leiderschap, 

Academie voor Toezichthouders en 

Commissarissen en Empowering 

Center. Al ruim 30 jaar organiseren we 

jaarlijks circa 350 trajecten in binnen- 

en buitenland.  

Professionele én persoonlijke groei in 

het werk vinden wij onwijs belangrijk. 

Wij bieden daarom ook alle kansen 

aan een een adviseur zorgopleidingen 

die zichzelf wil blijven ontwikkelen. 

We houden van gedrevenheid, 

no nonsens, directheid en leveren 

graag een betrokken en persoonlijke 

dienstverlening.  


