
GEZOCHT!
OPLEIDINGSMANAGER / ADVISEUR 

BEHEER EN ONDERHOUD 

Wie zijn wij? 
BOB-KOB is het toonaangevende opleidings-
instituut voor de bouwsector. BOB bv verzorgt 
functiegerichte opleidingen en trainingen 
voor woningbouwcorporaties, gebouw- 
beheerders, ontwerp- en adviesbureaus,  
uitvoerende bouw en overheid. KOB bv 
verzorgt in verschillende opleidingsplaatsen 
de erkende opleidingen tot het Vakdiploma 
Aannemer Bouw- en infrabedrijf.

Ons doel is het ontwikkelen van medewerkers, 
bedrijven en organisaties. Dit bereiken wij met 
een professioneel team van adviseurs, trainers 
en docenten uit de praktijk in nauw contact 
met onze klanten. Hiertoe bieden wij een 
ruim aanbod van opleidingen, trainingen en 
workshops voor open inschrijving en maat-
werkoplossingen.

Functie
Als opleidingsmanager / adviseur Beheer en 
Onderhoud adviseer jij onze relaties binnen 
woningcorporaties en vastgoed beheerders 
bij het optimaal ontwikkelen van medewer-
kers in lijn met organisatiebeleid. Je kent de 
markt en bent in staat specifieke doelen en 
behoeften van onze klanten te achterhalen. 
Je kunt snel inschatten welk aanbod uit ons 
portfolio de passende oplossing biedt voor 
de klant en/of bent in staat de oplossing te 
ontwikkelen. In jouw functie als Opleidings-
manager / adviseur kun jij snel schakelen en 
heb jij de kwaliteit en motivatie om samen 
met de klant te innoveren. Natuurlijk ben je 
uitstekend in staat om kansen te benutten  
en voor een tevreden klant te zorgen.  
Daarnaast ontwikkel en beheer je een pakket 
aan opleidingen. Duurzaamheid is inhoudelijk 
en relationeel hierbij een sleutelwoord.

Jij bent mede verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en positioneren van het BOB-KOB 
portfolio bij (potentiële) klanten. Je maakt 
zelfstandig afspraken op management- en 
directieniveau en bent tevens de aangewezen 
persoon om offertes op te stellen en  
contracten af te sluiten. 

Wie zoeken wij?
Ben jij sparringpartner voor woningcorpora-
ties en (institutionele) vastgoed beheerders op 
operationeel en beleidsniveau? Ben jij degene 
die (bouwtechnische) innovaties en duur-
zaamheidsambities vertaalt naar ontwikkel-
trajecten. Ken jij de wereld van de gebouwde 
omgeving?

En heb jij: 
• een commerciële en klantgerichte instelling?
• bij voorkeur een netwerk in de wereld van de 

woningcorporaties en/of gebouwbeheer en 
onderhoud? 

• een afgeronde opleiding op  
HBO of WO niveau? 

• kennis van Human Resource Management, 
bedrijfsorganisatie en opleidingen?

• ervaring in leidinggeven aan een team,
• ervaring in/met beheer en onderhoud,  

duurzaamheid is een pre.

Dan maken we graag kennis met jou en  
wie weet word jij onze nieuwe collega.

Wat bieden we
Wij bieden je een uitdagende functie, met  
uiteraard uitstekende (secundaire) arbeids-
voorwaarden en ontwikkelings- 
mogelijkheden. 

Interesse? 
Voor meer informatie over de functie kan je 
contact opnemen met Hans van der Wijk,  
vanderwijk@bob-kob.nl. 
Heb je belangstelling voor deze functie stuur 
dan je cv + motivatie naar 
s.ammann@bouwendnederland.nl.

Ga jij als opleidingsmanager/adviseur (Beheer en Onderhoud) 
een duurzame impuls geven aan onze klanten? 

Zilverstraat 69
2718 RP  Zoetermeer

Postbus 715
2700 AS  Zoetermeer

www.bob.nl
www.kob.nl


