Sioo is een organisatie zich sinds 1958 richt op iedereen die voor uitdagende
organisatie- en verandervraagstukken staat, zoals bestuurders, (interim)managers,
kwartiermakers, stafspecialisten, interne en externe adviseurs, veranderaars en
andere professionals. Zij zijn actief in het bedrijfsleven zoals banken en
verzekeraars, bij overheden, de zorg, het onderwijs en non-profitorganisaties.
Daarbij hebben wij altijd oog voor professionele- business- en
organisatieontwikkeling in onderlinge samenhang.
Wij bieden opleidingen en workshops via open inschrijving en maatwerk voor
organisaties via incompany opleidings- of adviestrajecten. Kwaliteit staat bij Sioo
hoog in het vaandel; zowel qua inhoud als dienstverlening naar onze klanten.
Niet voor niets bekleden wij de vierde plaats in MT1000 (trainingen en opleidingen)
wat betreft klantgerichtheid, excellente uitvoering en productleiderschap!
Wij zijn een hoogwaardige nichespeler in de markt met een vast team van 17
medewerkers en een uitgebreid netwerk van honderden docenten, coaches en
gastsprekers. Sioo is gevestigd in een modern centraal gelegen kantoor (WTC
Utrecht). Opleidingen verzorgen wij op externe cursuslocaties.
Lees meer over ons op: www.sioo.nl

Wij zoeken als eindverantwoordelijke voor een aantal van onze open- en incompany
opleidingen

Twee programmamanagers (ieder 32-40 uur),
functies met veel variatie en professionele autonomie; samen creëren en samen
ondernemen in een warme open collegiale sfeer.
“Vier jaar geleden begon ik als programmamanager bij Sioo. Een superleuke job! Het is
fantastisch om samen te werken met onze klanten. Het gaat om projecten van enkele dagen
voor een groepje van acht adviseurs tot en met een meerjarig programma voor de top van
een grote organisatie. Samen met collega's die altijd klaarstaan om te sparren en mee te
werken. Bij ons geen interne concurrentie, integendeel; iedereen wil bijdragen aan jouw (en
ons gezamenlijk) succes. En dan heb ik het over 250 collega's, want de mensen waar we mee
samenwerken in het netwerk zijn net zo betrokken en zetten er ook schouders onder. Vanuit
een gemeenschappelijke ambitie om het verschil te maken bij onze opdrachtgevers en
deelnemers!”

Als nieuwe collega ben je ervaren en vaardig in het verwerven van opdrachten en
deelnemers en in het ontwikkelen en onderhouden van leertrajecten; als open aanbod en/of
bij specifieke opdrachtgevers.
Om de verschillende opdrachten heen bouw je tijdelijke werksystemen waarvoor je de juiste
mensen selecteert uit ons brede en zeer loyale netwerk, waar je intensief mee samenwerkt.
Je werkt dus steeds in een veelvoud van (tijdelijke) teams. Jouw centrale plek zorgt dat je
veel verschillende rollen hebt en je dagelijks veel ballen in de lucht moet houden van
operationeel tot strategisch en zowel korte als lange termijn. Hierin zit de grote uitdaging
maar ook de boeiende veelzijdigheid van deze functie!
Op basis van expertise, fascinatie en ambitie heeft deze functie veel ruimte voor eigen
accenten en invulling en voor een persoonlijk profiel en gezicht in de markt. Het gaat om een
bijzondere en veelzijdige rol bij een organisatie waar creativiteit, kwaliteit en samenwerken
hoog in het vaandel staan.
Sioo spiegelt zich in het werk aan onze eigen missie: “Sioo draagt bij aan de ontwikkeling van
individu, organisatie en samenleving. Sioo daagt uit om samen en met precisie ruimte te
maken voor het ware, het schone en het goede.”

Werkzaamheden
In deze veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor de acquisitie, ontwerp, en
programmamanagement van opleidingstrajecten. De werkzaamheden omvatten onder
meer:
• Ontwerpen/ontwikkelen van programma’s in nauwe samenwerking met de
opdrachtgevers en/of andere stakeholders uit de markt en de inzet van docenten,
begeleiders en deskundigen uit ons netwerk (open en incompany)
• Opstellen en pitchen van offertes op basis van gerichte vragen en/of gesprekken met
opdrachtgevers
• Het managen van leerrendement en de kwaliteit van het programma en bovenal de
samenwerking rond en binnen het programma
• Opstellen en monitoren van de (programma)begroting
• Herkennen van kansen en vraagstukken in specifieke branches of groepen
professionals in samenspraak met de markt en die opwerken tot leertraject
• Werken aan zichtbaarheid en eigen netwerk als opleidingsprofessional en -adviseur
vanuit Sioo als hoogwaardige nichespeler en creatieve partner in de opleidingsmarkt
Functievereisten
• Brede vakkennis en een relevante opleiding rond organiseren, veranderen,
leiderschap en adviseren of gelijkwaardige combinatie van opleiding en werkervaring
• Ervaring als leerbegeleider of docent van groepen professionals
• Breed kunnen kijken en denken, voorbij aan de eigen inhoudelijke comfortzone
• Ervaring met ontwerpen/ontwikkelen van programma’s in de combinatie
professionalisering en organisatieontwikkeling
• Verbindend vermogen; productief kunnen zijn in ambigue vraagstukken en bij
tegengestelde belangen
• Veerkracht; kunnen werken onder druk
• Empathisch, leerbereid en nieuwsgierig
• (Pro)actief kunnen (net)werken op bestuurdersniveau, ook op basis van
sectorspecifieke c.q. maatschappelijke thema’s

Wij bieden
• Een bij de breedte en zelfstandigheid van de functie passende vergoeding (inclusief
13e maand); salarisindicatie: 6.100 - 6.800 bruto bij fulltime aanstelling
• Goede ontwikkelingsmogelijkheden binnen de functie en via aanvullende
opleidingen/trainingen.
• Een eigentijdse werkomgeving in een modern centraal gelegen kantoor met de
mogelijkheid om deels thuis te werken.
Wij kijken uit naar jouw reactie. Contact en nader informatie:
Peter Paul Kerpel, zakelijk directeur Sioo
peterpaulkerpel@sioo.nl - 0628410891

