
Wie zijn wij?
Centraal bij xpand Nederland staat de missie: mensen en organisaties tot hun bestemming brengen. Dat doen wij 
vanuit onze (christelijke) gemeenschappelijke waarden. Met een klein team van 15 professionals bieden we training 
en coaching aan op het gebied van leiderschap-, team- en persoonlijke ontwikkeling door heel Nederland.

Wat ga je doen?
De projecten betreffen ontwikkeltrajecten bij klanten. De projecten worden van A tot Z georganiseerd, waarbij 
je overzicht en voortgang bewaakt. De projecten staan in het teken van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap 
op professioneel gebied. Jij bent op kantoor ondersteunend op gebied van: bestellingen boeken & pakketten. 
afhandelen, werkboeken digitaal vormgeven & tekstcontrole, afspraakbevestigingen.
Je staat onze klanten en trainers telefonisch te woord en ondersteunt onze trainers/adviseurs bij de voortgang 
van hun projecten.
(Mee) organiseren van events: landelijke klantendag, internationaal congres, standbemanning bij 
events/congressen.

Wie ben je?  
Om de vacature Projectmedewerker te kunnen vervullen, is het van belang dat je meerdere ballen hoog weet te 
houden.

Je:
bent meelevend christen in je eigen kerk/geloofsgemeenschap;
beschikt over MBO+ of HAVO/HBO niveau;
hebt minimaal 1 jaar werkervaring (het liefst in een project/planmatige functie);
bent een teamspeler en uiteraard werk je accuraat. 
bent communicatief sterk richting klanten;
beheerst zowel het Nederlands als Engels goed, zowel schriftelijk als mondeling;  
hebt aantoonbare kennis en ervaring met het werken met: Excel, Word, PowerPoint, social media;
bent in ieder geval op de dinsdag (vast) beschikbaar (overige dagen in onderling overleg);
bent bereid 20 - 24 uur op ons kantoor in Hoornaar te werken en woonachtig in de regio Gorinchem.

Wat bieden wij? 
Werken in een klein, professioneel en loyaal/gecommitteerd team.
Werkzaam in nationale en internationale context.
Inspirerend werk en collega’s waarbij je mede bijdraagt aan de persoonlijk ontwikkeling van mensen 
en organisaties.
De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.
Voor deze functie ontvang je een marktconform salaris tussen de € 2.250,- en € 2.450,- bruto per maand, 
op basis van een 38-urige werkweek. 

Het betreft een functie met een (tijdelijke) aanstelling voor een jaar. Bij goed functioneren behoort een vaste 
aanstelling tot de mogelijkheid.

Geïnteresseerd?
Stuur je CV en motivatie naar Annette van Dijk (Of�ce Manager). E-mail: a.vandijk@xpand.eu. Voor verdere informatie 
over deze vacature kun je contact opnemen met Jolanda Nooteboom (Partner/trainer/coach). Tel.: 06-41189531. 
Het maken van een e-assessment en een praktijkopdracht is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Uiterlijke sollicitatiedatum: 11 maart 2020.

www.xpand.eu/nl

Vacature: 
Projectmedewerker

Jij wordt gezien als ‘de projectorganisator’ achter de 
schermen. Mensen waarderen je om je klantgericht-
heid en je planmatigheid. De kwaliteit van je werk 
staat bij jou hoog in het vaandel. Je bent een �exibele 
teamspeler die zelfstandig kan werken en anderen 
graag ondersteunt om hun werk goed te doen. De 
digitale wereld van tekst en dataverwerking kent 
weinig geheimen voor je. Bovendien ben je van 
nature geïnteresseerd in de persoonlijke ontwikkeling 
van mensen en ben je zelf ook leergierig. Herken je 
jezelf hierin? Dan nodigen we je bij xpand Nederland 
graag uit te solliciteren als onze nieuwe projectmede-
werker! 

20 – 24 uur – in Hoornaar
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