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

Gericht op bestuursleden en leden van verantwoordingsorganen, 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 ervaren pensioenprofessional die op de rijdende trein kan springen 
en bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van hét leerplatform van de sector. Je draagt bij vanuit je inhoudelijke 
pensioenkennis, maar zeker ook vanuit je affiniteit voor leren en ontwikkelen.

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 zet je pensioenkennis in om richting te geven aan de ontwikkeling van nieuwe content die aansluit bij de actualiteit. Welke content 
ontbreekt er? Waar hoort het bij? Hoe hangt het samen? Wat is een logische opbouw voor de gebruikers?

• Je houdt de contentstroom van onze kennispartners op gang. Je draagt bij aan het plannen en organiseren van het contact met hen.
En begeleidt producties bij de scripting voor bijvoorbeeld video’s en animaties.

• Je wilt de zichtbaarheid SPO Perform verder vergroten en denkt mee over de marketing en communicatie (nieuwsbrieven, LinkedIn, 
e.d.). En draagt bij aan campagnes op het platform om de interactie met de SPO Perform community te vergroten.

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



Wie ben jij?

• Ervaren pensioenprofessional

• Je hebt overzicht op de ontwikkelingen in 
de sector en kunt die vertalen naar 
leervraagstukken

• Handigheid met ICT systemen is een pré

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



▪ Een afwisselende en veelzijdige rol

▪ Ruime mogelijkheden voor eigen initiatieven 

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

▪ Een marktconforme vergoeding

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

▪ Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden 

▪ 1 tot 2 dagen per week (8-16 uur)

▪ Te beginnen voor een half jaar

Waarom zou je voor deze functie kiezen? 
Je wordt teamlid bij een vooruitstrevende en lerende 
organisatie, die een leidende positie heeft in de markt. 
Er is grote betrokkenheid van alle teamleden 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


