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Vacature: jr. coördinator opleidingen 
 
 

 
Ben jij een ster in plannen, organiseren en overtref je graag verwachtingen? 

Dan ben jij de kandidaat die wij zoeken! 

 
 

Waar kom je te werken? 
WAYS Europe is een jong en groeiend bedrijf in Kampen, gespecialiseerd in het opleiden 

van medewerkers in de transport en logistiek, van chauffeur tot directeur. We bestaan uit 

een klein, enthousiast en gedreven team en door onze visie op opleiden en ontwikkelen 
onderscheiden wij ons in deze sector. 
 

De functie 

Als jr. coördinator opleidingen heb je een ontzettend leuke baan bij een toonaangevende 

opleider in de Transport en Logistiek. In deze fulltime functie (min. 32 uur) houd je je 
bezig met de planning en organisatie van onze opleidingen. Je bent het eerste 

aanspreekpunt voor onze klanten. Geen dag is hetzelfde en je krijgt alle kans om jezelf 
verder te ontwikkelen!  

 

Wat ga je doen? 
• Communiceren met klanten, cursisten en docenten 

• Inplannen van opleidingen 

• Inschrijven van cursisten 
• Afhandelen van binnenkomende telefonie 

• Archiveren van de cursusdossiers 
 

Wat vragen wij van jou? 

Je vindt het leuk om contact te onderhouden met onze klanten en cursisten. Ook vind je 
het geweldig als alle cursisten het hele cursustraject met een 10 beoordelen. Daarvoor 

beschik je over goede sociale vaardigheden, je werkt zorgvuldig, stipt en natuurlijk 
klantgericht. 

 

Jouw profiel  
• Je hebt minimaal een Mbo-opleiding niveau 4 afgerond (administratieve of 

secretariële richting) 
• Je bent min. 32 uur per week beschikbaar 

• Je hebt een goede beheersing van Excel en Word; kennis van AFAS is een pré 

• Je houdt van initiatief nemen en aanpakken 
• Je bent stressbestendig, leergierig, ambitieus en kunt snel schakelen 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, Engels en/of Duits is een 

pré 
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Wat bieden wij? 
• Een afwisselende en uitdagende functie 

• Voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 

• Passende financiële beloning, behorende bij jouw opleiding en relevante 
werkervaring 

• Enthousiast team 
 

Interesse? 

• Stuur jouw brief met motivatie vóór 5 juli naar info@wayseurope.com ter attentie 
van Saskia Verhaaff 

• Voor 7 juli laten wij je weten of je wordt uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek.  

• Heb je nog vragen over de vacature? Bel ons dan even op 085-40159650 (we zijn 

bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur). 
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