
Coördinator Trainingen – ‘s-Hertogenbosch 
Een organisatorisch talent met een passie voor kennisoverdracht! 

De functie 

Als Coördinator Trainingen bij Hager neem jij plaats tussen je collega’s op de afdeling 

marketmanagement. Samen met het team van sales, de trainer en de productmanager ontwikkel je 

een trainingsaanbod dat wordt afgestemd op de marktonwikkelingen en kennis van je collega’s en 

klanten. 

Wat ga je bij ons doen? 

o Jij bent de coördinator van de trainingen. Je zorgt voor een passend aanbod en blijft deze

ontwikkelen aan de hand van de behoeftes van onze klanten en collega’s.

o Je bereidt de trainingen voor in samenwerking met productmanagement. Hierin kies jij de juiste

methode om kennis over te  brengen. Hierin krijg jij volledig de vrijheid.

o Waar zitten de verbeterpunten? Wat zijn de behoeftes van mijn klanten? Deze vragen spoken

constant door jouw hoofd om het niveau van de trainingen steeds hoger te maken.

o Je bent creatief en weet op verschillende manieren de klant te informeren, zoals:

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

media etc. Mis jij nog iets in dit lijstje? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

o In samenwerking met HR zorg je voor de borging van de kennis binnen onze organisatie.

o Je maakt een trainingsjaarplan waarin je de bestaande en nieuwe trainingen verwerkt. Jij bent ook

verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Oftewel, trainingen van A tot Z.

Naar wie zijn wij op zoek? 

o Jij hebt minimaal een afgeronde MBO+ opleiding elektrotechniek of HBO werk- en denkniveau. Het

overbrengen van kennis is voor jou dagelijkse kost.

o Jij maakt gemakkelijk contact met anderen en beschikt over zowel sterke schriftelijke als

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

anderen.

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

o Jij hebt bij voorkeur werkervaring in een elektrotechnische en klantgerichte omgeving.

Wat bieden wij?  

Een uitdagende functie in een internationaal familiebedrijf met een informele cultuur. Wil jij jezelf 



nog verder persoonlijk ontwikkelen? Bij Hager krijg je hier alle mogelijkheden toe. Een goede balans 

tussen werk en privé is voor ons enorm belangrijk.  

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

o Je krijgt van ons gewoon 40 vakantiedagen (Ja, dit lees je goed!)

o Flexibele werktijden om werk en privé goed te kunnen combineren

o Een 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.  

Hebben wij jouw interesse kunnen wekken? 

Voor meer informatie kun je een gezellig praatje maken met Jennifer Artiss (HRM) op 073-711 02 41. 

Ben je al verkocht aan deze vacature? Dan mag je natuurlijk ook direct solliciteren, stuur dan je CV 

naar hrm@hager.nl. 


