
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als teamleider geef je leiding aan de docenten van ACM 

Opleidingen en zorg je voor een effectieve en efficiënte 

bedrijfsvoering. Je geeft leiding door de kwaliteit en 

kwantiteit van de dagelijkse werkzaamheden te bewaken 

en docenten te begeleiden, instrueren, coachen en 

motiveren waar nodig. Je voert daarbij functionerings-, 

beoordelings- en verzuimgesprekken en bespreekt met 

docenten hun loopbaanperspectieven.

Je hebt een signalerende, analyserende en 

rapporterende rol naar de docenten en je leidinggevende 

met betrekking tot knelpunten in de uitvoering van 

het operationele beleid. Daarnaast zorg je voor 

goede communicatie- en informatievoorziening naar 

betrokkenen en zorg je voor adequate administratie van 

alle relevante gegevens.

Naast teamleider ben je ook commercieel medewerker 

binnendienst, met als standplaats Zwaag. Als 

commercieel medewerker binnendienst vertaal je een 

klantvraag naar een offerte of opdracht. Je neemt een 

proactieve houding aan om klantgericht mee te denken bij 

opleidingsvraagstukken. Vervolgens plan je de cursussen. 

Alle administratieve handelingen die daarbij komen 

kijken, neem jij voor je rekening en je zorgt ervoor dat 

de docenten over de juiste middelen beschikken om een 

cursus te geven. Met relevante diploma’s in je bezit ben 

je tot slot flexibel ingesteld, neem je verantwoordelijkheid 

en kun je uitstekend zelfstandig werken.

JOUW PROFIEL
• Je hebt een relevante, afgeronde MBO-opleiding, 

niveau 4;

• Je hebt ervaring met coachend leidinggeven, maar 

ook met sturend/taakgericht leidinggeven;

• Je kunt discreet en integer omgaan met 

vertrouwelijke informatie en stukken;

• Je hebt kennis van geautomatiseerde sys 

temen en kan een bijdrage leveren aan de 

functionaliteit hiervan; 

• Daarnaast herken je jezelf in de volgende 

competenties: besluitvaardig, plannen en 

organiseren, klantgericht, teamspeler. 

ONS AANBOD 
Wij bieden je een dynamische positie bij een professionele 

en groeiende organisatie. We hebben een open, informele 

en collegiale cultuur waarbinnen je volop ruimte krijgt 

voor eigen initiatief en ontwikkeling. Uiteraard zorgen we 

voor uitstekende, bijpassende arbeidsvoorwaarden.

JOUW REACTIE
Heb je interesse, mail dan voor 20 februari jouw reactie 

en CV naar onze HR-medewerker Inge Buitenhuis via 

ingebuitenhuis@acmopleidingen.nl. Een assessment 

maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. De 

sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13 maart. Voor 

meer informatie over de functie kan je contact opnemen 

met Yolanda Meyer via 0525 690 114. 

WAAR JE KOMT TE WERKEN
ACM Opleidingen biedt bedrijfshulpverlening-, zorg- en 

rijopleidingen. Sterk in het aanbieden van incompany-

trainingen en maatwerkprogramma’s. Unieke 

vaardigheden trainen die nodig zijn om adequaat in het 

werkveld te kunnen handelen. Je zekerder voelen omdat 

je wéét wat je moet doen. Daar zorgt ACM Opleidingen 

voor. 

ACM Opleidingen stimuleert alert en daadkrachtig 

werken. Door regulier onderwijs te combineren met 

de nieuwste vormen van online leren en interactieve 

simulaties, is ACM Opleidingen in staat om aan te sluiten 

bij de individuele leerbehoefte van de cursist. Aangevuld 

door de hands-on praktijkervaring van de docenten, 

resulteert dit in een optimaal leerrendement voor de 

medewerker én de organisatie.

Wij zijn op zoek naar een: 

Teamleider / commercieel medewerker binnendienst 
(40 uur, standplaats Zwaag)
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