
Trainer- en kennismanager – ‘s-Hertogenbosch 

Een technisch talent met een passie voor innovatieve energiedistributiesystemen! 

De functie 

Een Trainer- en kennismanager, wat ga ik dan precies doen? Je komt te werken op de afdeling 

marketmanagement. Samen met een collega Trainer- en kennismanager zorg je ervoor dat de kennis 

van collega’s en relaties van Hager op het gewenste niveau wordt gebracht.  

Wat ga je bij ons doen? 

o Jij bent verantwoordelijk voor kennisdeling op het gebied van energiedistributie en diverse andere

thema’s, waaronder:

− Smart Grids en energiemanagement

− Duurzaamheid in relatie tot gebouwautomatisering

− Thuisautomatisering

− Koppeling met HVAC en regelsystemen

− Koppeling met informatietechnologie (IP)

o Face-to-face training, presentaties, webinars, blended learning, demonstraties, video, vlogs, social

media etc. Het maakt voor jou niks uit! Jij weet de kennis over te brengen.

o Met jouw kennis maak je namens Hager onderdeel uit van specialistische internationale

werkgroepen, commissies of netwerken op het gebied van verdeelsystemen en bijbehorende

normering.

o Samen met je collega maak je een opleidingsplan gericht op de ontwikkelingen in de markt en de

benodigde kennis in de organisatie.

Naar wie zijn wij op zoek? 

o Jij hebt een afgeronde HBO-opleiding Elektrotechniek of vergelijkbaar en ervaring in het

overbrengen van kennis;

o Jij maakt gemakkelijk contact. Je beschikt over zowel sterke schriftelijke als mondelinge

communicatieve vaardigheden – je weet jouw mening en visie over te brengen op anderen;

o Je staat in de markt bekend als autoriteit of wil hier graag naar toe groeien;

o Jij beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

o Jij hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een elektrotechnische en klantgerichte
omgeving;

o Jij hebt kennis van NEN1010 en NEN-EN-IEC61439;

o Jij bent leergierig, communicatief sterk en hebt autoriteit voor een groep.



Wat bieden wij?  

Een technische functie in een internationaal familiebedrijf met een informele cultuur waar veel 

aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en veel waarde wordt gehecht aan een goede balans 

tussen werk en privé.  

Hager biedt je een uitstekend salaris met dito secundaire voorwaarden waaronder: 

o 40 vakantiedagen

o Flexibele werktijden

o Werkgeversbijdrage pensioenpremie

o Variabele prestatiebeloning

o Collectieve zorgverzekering

o Een vrij te besteden “health budget”

Wie zijn wij?  

Hager is onderdeel van de internationale Hager Group, een onafhankelijk familiebedrijf en één van 

de wereldwijd leidende fabrikanten in de elektro-industrie met een omzet van zo'n 2,19 miljard euro. 

Hager Group heeft haar productielocaties gevestigd in 24 landen en haar klantenbestand is verspreid 

over meer dan 120 landen. De Hager Group telt zo'n 11.500 medewerkers.  

Interesse?  

Neem voor meer informatie contact op met Jennifer Artiss (HRM) op 073-711 02 41. Je mag 

natuurlijk ook direct solliciteren, stuur dan je CV naar hrm@hager.nl.




