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Ter versterking van ons team zoeken we per direct een enthousiaste 
freelance docent voor het trainen van retailmedewerkers. 

OVD Opleidingen is een landelijk opererend 
opleidingsinstituut, gespecialiseerd in opleidingen 
binnen de retail (food en non-food). Wij zijn al 50 jaar 
expert in retailopleidingen voor supermarkten, 
modezaken, warenhuizen, tuincentra, groothandels 
en bouwmarkten. Dit maakt ons dé specialist als het 
gaat om het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren 
van opleidings- en trainingsprogramma’s. Daarbij 
hebben wij een duidelijk doel voor ogen: 
medewerkers op alle functieniveaus helpen hun 
prestaties te verbeteren en het rendement van de 
organisatie te verhogen. Met een positieve energie 
dragen we onze passie en onze inspiratie graag over 
en delen we onze kennis.  
 

Functie-inhoud 
• Uitvoeren van opleidingsprogramma’s voor de 

mbo-opleidingen Retailmedewerker (mbo2), 
Retailspecialist (mbo3) en Retailmanager 
(mbo4), zowel de uitvoering van de 
lesbijeenkomsten als begeleiding op de 
werkvloer 

• Desgevraagd bijdragen aan de 
doorontwikkeling van de 
opleidingsprogramma’s 

• Belangrijke rol in de kwaliteitsborging in de 
driehoek deelnemer, werkgever/organisatie en 
opleidingsinstituut.  

Opleidingen worden uitgevoerd in samenwerking 
met wettelijk erkende mbo-instellingen die 
eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het 
onderwijs. 

 

Profiel 
• In bezit van een eerste- of tweedegraads 

onderwijsbevoegdheid of een Pedagogisch-
Didactisch Getuigschrift (PDG); tevens dient u 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te 
kunnen overleggen. 

• Zelf werkzaam of recent werkzaam geweest 
binnen de retail op het niveau van 
filiaalmanager/bedrijfsleider/ondernemer 
(harde eis, gelieve niet te reageren zonder deze 
ervaring). 

• In staat om de genoemde opleidingen zowel 
vanuit de theorie als vanuit de winkelpraktijk 
over te dragen. 

• Ervaring als docent in het 
volwassenenonderwijs. 

• Affiniteit met en inleveringsvermogen voor de 
doelgroep (medewerkers in de retail). 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheden. 

• Persoonskenmerken: flexibel, planmatig, 
didactisch en communicatief sterk, accuraat 
en meedenkend/probleemoplossend. 

• Door het hele land inzetbaar. 
 
Informatie 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen 
met de heer J. Janssen, projectmanager BBL, 
bereikbaar via 06-33018924. 
 

Reactie 
U kunt uw reactie met CV mailen aan:  
j.janssen@ovd-opleidingen.nl. 
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