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Wat ga je doen?
Om onze ambities verder te versnellen zoeken we tijdelijk een ervaren opleidingsontwerper die
zelfstandig met inhoudsexperts uit de sector ons blended opleidingsaanbod naar the next level helpt
brengen.
SPO is dé opleider in de pensioensector. Een sector die volop in
beweging en flink aan het vernieuwen is. En SPO verandert mee.
Innovatieve, effectieve én efficiënte leeroplossingen maken, is
wat ons drijft.

Wij willen leren en werken dichter bij elkaar brengen. Iedere kans om
het leren en presteren makkelijker en efficiënter te maken, benutten
we voor onze klanten. Zodat zij zich kunnen richten op wat voor hen
echt belangrijk is: de inhoud en het resultaat.

Concreet werk je aan de volgende werkzaamheden en doelen:
•

•

Opleidingskundig ontwerp: samen met inhoudsexperts uit de
praktijk bepaal je wat er behouden en veranderd moet in ons
huidige aanbod.
Je stuurt op kritieke kennis versus zaken die je later kunt opzoeken
in-the-flow-of-work. Je baseert je op de beschikbare eindtermen,
verzamelde evaluaties en trendanalyses. Daaraan koppel je onze
ambities om de learning journey verder te verrijken met inzet van
learntech: vóór – tijdens – en zeker ook ná de training
Opleidingsinnovatie: de componenten van ons leerecosysteem
werken naadloos samen. Aan jou de taak om een optimale mix te
creëren met inzet van ons innovatieve LXP microlearning platform,
het state-of-the-art learning management systeem en de klassikale
bijeenkomsten

•

Contentontwikkeling: je bouwt leerpaden met bestaande
microlearnings en creëert zo nodig nieuwe (korte video’s,
infographics e.d.), ontwikkelt opdrachten ter voorbereiding op de
klassikale bijeenkomsten, casuïstiek en andere actieve leervormen
voor tijdens, evenals boosts en challenges als follow-up van de
training

•

Projectleiding: In de ontwikkeling van onze opleidingen volgen we
ADDIE, waarbij tussentijdse check-ins met klanten en feedbackloops tot de mogelijkheden behoren.
Je bewaakt het overzicht van de diverse werkstromen en
rapporteert over de voortgang

•

Je werkt nauw samen met de programmamanager en diverse
expertises op het vlak van leren, ICT en marketing. Omringd door
betrokken klantadviseurs en het customer success team.

Wie ben jij?
•

Opleidingskundig ontwerper

•

Ervaren projectleider

•

Leersystemen savvy

•

Hands-on, aanpakker en je stroopt graag
de mouwen op

•

Je hebt ervaring met video en multimediaproductie (scripting, begeleiden van
inhoudsexperts, editing)

•

Je bent analytisch en resultaatgericht,
werkt makkelijk samen, met een klant- en
kwaliteitsgerichte houding

SPO biedt jou

▪
▪
▪

Een afwisselende en veelzijdige rol

▪

Een fijne en moderne werkplek op de 24e etage
van het WTC The Hague

▪
▪

Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden

Ruime mogelijkheden voor eigen initiatieven
Innovatief op het gebied van leren, in een
gedreven en inspirerend team

Fulltime (32-40 uur), tot aan de zomer van 2022
Waarom zou je voor deze functie kiezen?
Je werkt in een niet-hiërarchische omgeving bij
een vooruitstrevende en lerende organisatie, die
een leidende positie heeft in de markt.
Er is grote betrokkenheid van alle collega’s en je
werkt in een plezierige werkomgeving.

Wat doet SPO?
SPO verbindt kennis en expertise in de
pensioensector.
Het direct toegankelijk en toepasbaar maken van
die kennis en expertise vinden we essentieel.
Alleen zo kunnen mensen én organisaties continu
van elkaar leren en daardoor optimaal presteren in
een continu veranderende omgeving.

Interesse of meer weten?
Neem contact op met Tom Smits via
e: t.smits@spo.nl
t: 070 – 427 66 55
SPO
WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 90
2595 BR Den Haag
www.spo.nl

