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Vacature: Adviseur Duurzame Inzetbaarheid 
 

 

 

Wil je jouw kennis van Duurzame Inzetbaarheid inzetten bij toonaangevende 

bedrijven in de Transport en Logistiek? Heb je een breed netwerk en minimaal 

vijf jaar werkervaring op dit gebied? Dan ben jij de kandidaat die wij zoeken! 

 

 

Waar kom je te werken? 

WAYS Europe is een jong en snel 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 adviseur Duurzame Inzetbaarheid lever je een bijdrage aan het verbeteren van de 

vitaliteit, inzetbaarheid, motivatie en communicatie binnen transportbedrijven. Je bent 

strategisch gesprekspartner en adviseur voor deze klanten, maar ook kun je optreden als 

trainer of coach. Geen dag is hetzelfde en je krijgt alle kans om jezelf verder te 

ontwikkelen!  

 

Wat ga je doen? 

 Strategische gespreksvoering met de klant 

 Advisering op het gebied van o.a. Duurzame Inzetbaarheid 

 Samenstellen van maatwerk ontwikkeltrajecten 

 Afstemmen met klanten, inhoudsdeskundigen en trainers 

 Uitvoeren van trainingen, coaching en begeleiding 

 

Wat vragen wij van jou? 

Je bent een goede gesprekspartner voor onze klanten, die proactief en zelfstandig 

vraagstukken op D.I. analyseert, vertaalt naar een pasklaar traject en zorgt voor een 

perfecte uitvoering.  

Daarvoor beschik je over goede sociale vaardigheden, je werkt zorgvuldig, stipt, op tijd 

en natuurlijk klantgericht.  

 

Jouw profiel  

 Je hebt een afgeronde HBO of Universitaire opleiding of vergelijkbaar denkniveau 

 Je hebt minimaal vijf jaar relevantie werkervaring 

 Je kijkt kritisch naar je eigen functioneren 

 Je signaleert kansen  

 Je houdt van initiatief nemen en aanpakken 

 Je bent stressbestendig, leergierig, ambitieus en kunt snel schakelen 

 Je bent 24 tot 40 uur per week beschikbaar 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 
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Wat bieden wij? 

 Een dynamische, uitdagende functie met veel vrijheid 

 Voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 

 Enthousiast team bestaande uit zeven collega’s en goede begeleiding 

 Uiteraard een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Mogelijkheid om vanuit huis te werken 

 

Interesse? 

 Stuur jouw brief met motivatie naar info@wayseurope.com ter attentie van C. 

Jansen 

 Binnen twee werkdagen hoor je of je wordt uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek.  

 Heb je nog vragen over de vacature? Bel ons dan even op 085-4015960 (we zijn 

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