
 
 

 
 

 
Vacature enthousiaste projectcoördinator 

 

voor het organiseren van inspirerende opleidingen, leergangen en  
andere attractieve ontwikkeltrajecten 

 
Wij zijn op zoek naar een projectcoördinator voor onze labels Avicenna en KMBV die het 
vermogen heeft complexe leer- en ontwikkeltrajecten te organiseren én te regisseren in een 
dynamische omgeving met verschillende disciplines.  
 
Onze organisatie programmeert (al ruim 25 jaar) jaarlijks circa honderden projecten in binnen- 
en buitenland (trainingen, opleidingen en leergangen). We hebben een zeer betrokken team 
van 25 medewerkers.  
 
We werken, naast het bedrijfsleven, ook voor organisaties in het maatschappelijk domein, zoals 
zorg, onderwijs, rijks- en lokale overheden en woningcorporaties. Leiderschapsontwikkeling, 
organisatieontwikkeling en vakmanschap staan centraal in onze projecten. We werken veelal in 
complexe krachtenvelden.  
 
Professionele groei in het werk staat hoog in het vaandel van onze organisatie. Wij bieden alle 
kansen aan een projectcoördinator die zich wil ontwikkelen. Onze cultuur is een combinatie van 
gedrevenheid, no nonsens, direct, fair, communicatief sterk, betrokken en persoonlijk. Wij zijn 
telkens gericht op de levering van een zeer hoogwaardige en unieke dienstverlening. 
 
Korte functiebeschrijving 
De projectcoördinator organiseert opleidingen, leergangen, congressen en andere projecten.  
Je draagt er zorg voor dat de betreffende opleidingen organisatorisch uitstekend verlopen en werkt 
zowel zelfstandig alsook in teamverband en weet daarbij sturing te geven en het grote geheel 
uitstekend te overzien. 
 
Minimale eisen: 
✓ HBO-niveau (bijvoorbeeld: Facility Management, Hogere Hotelschool of Vrijetijdsmanagement) 
✓ 0 tot 3 jaar werkervaring 
✓ Uitstekend in coördinatie en organisatie 
✓ Uitstekende beheersing van Outlook, Word, Excel en PowerPoint  
✓ Goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal 
✓ Communicatief sterk 
✓ Flexibel, klantgerichte en oplossingsgerichte instelling 
✓ Proactief, kordaat, snel en punctueel 
✓ Stressbestendig 
✓ Zowel een goed sturend als een sterk improvisatievermogen 
✓ Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken 
✓ Woonachtig circa 30 kilometer rondom Deventer 
 
Soort contract: 
✓ Aantal uren: 36 tot 40 uur per week 
✓ Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk 
 
Voor meer informatie: 
Informatie over Avicenna / Opleidingsinstituut KMBV tref je aan op onze websites: 
www.academievoorleiderschap.nl en www.kmbv.nl. 
 
Voor eventuele vragen over de vacature kun je contact opnemen met Ilse Veldman 
(plaatsvervangend Hoofd Operations) op telefoonnummer 0570 – 76 00 00. 
 
Sta jij aan het begin van je carrière en ben je het organisatietalent waar wij naar op zoek zijn? 
Dan kan je jouw sollicitatiebrief en CV sturen naar vacature@academievoorleiderschap.nl. 

 

http://www.academievoorleiderschap.nl/
http://www.kmbv.nl/

