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SPO Perform is ons unieke Learning experience platform (LXP) waarmee we kennis en 
expertise in de sector verbinden. 

Gericht op onder andere bestuursleden, bieden we kennis, nieuwe inzichten, opinies en 
actualiteiten over alle pensioenonderwerpen op één plek. Visueel leren op elk device: pc, 
laptop, tablet of smartphone. Snel, overal en altijd binnen handbereik. 

Met SPO Perform is iedereen continu up-to-date en in control op de onderwerpen die op 
de bestuurstafel liggen.



Ter versterking van het team zoeken we een multimedia ontwerper die op de rijdende trein kan springen en 
bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van hét leerplatform van de sector. 

Het Perform team bestaat uit diverse expertises op het vlak van leren, ICT en marketing. Omringd door betrokken 
programmamanagers, klantadviseurs en het customer succes team. Voor de inhoud werken we nauw samen met 
gerenommeerde kennispartners binnen en buiten de pensioensector. 

Wat ga je doen?

Concreet werk je mee aan de volgende werkzaamheden en doelen:

• Je maakt visuele content samen met onze kennispartners. Je begeleidt het productieproces van A tot Z: van scripting tot video 
opnamen en editing. Voor pensioeninhoudelijke aspecten raadpleeg je het team waar nodig.

• Je bouwt leerpaden in het leerplatform met bestaande microlearnings en signaleert waar content ontbreekt. In afstemming met het 
team ontwikkel je de benodigde nieuwe content met kennispartners en inhoudsexperts (denk aan korte video’s, infographics e.d.)

• Je zet je al je skills in om terugkerend gebruik te stimuleren. Bijvoorbeeld via een wekelijkse nieuwsbrief met een kleine selectie 
microlearnings gerelateerd aan actuele ontwikkelingen in de sector. Ook stel je leerpaden op van microlearnings, specifiek voor 
klanten, aansluitend op hun leerbehoefte. 

• Je doet mee in de scrum meetings en werkt in ontwikkelsprints je specifieke bijdrage uit.

• 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?

• Een multimedia ontwerper met affiniteit 
voor leren en pensioenen

• Handig met ICT- en leersystemen

• Hands-on, aanpakker en niet bang om je 
mouwen op te stropen

• Ervaring met video en multimedia 
productie (scripting en editing)

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



▪ Een afwisselende en veelzijdige rol

▪ Ruime mogelijkheden voor eigen initiatieven 

▪ Innovatief op het gebied van leren, in een gedreven en 
inspirerend team

▪ Een marktconform salaris, passende secundaire 
arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen

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

▪ Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden 

▪ Een dienstverband tussen de 32-40 uur

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.

SPO biedt jou



SPO is dé opleider in de pensioensector. Een 
sector die volop in beweging is en flink aan het 
vernieuwen. En SPO verandert mee. 

Innovatieve, effectieve én efficiënte 
leeroplossingen maken, is wat ons drijft. Wij willen 
leren en werken dichter bij elkaar brengen en 
zorgen dat de juiste kennis en vaardigheden 
beschikbaar zijn: nu, en in de toekomst. 

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.

Wat doet SPO?



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


