
 

Pearson Benelux is per september 2021 op zoek naar een  

 

Learning Services manager Clinical Benelux 

Full time (5 dagen 37,5 uur p/w, eventueel 4 dagen part time in overleg bespreekbaar) 

 
Lijkt het je leuk te werken bij de grootste uitgeverij van online en offline studiematerialen? Dan is dit 

jouw kans om aan de slag te gaan bij Pearson Benelux B.V., een organisatie met wereldwijd 

vestigingen, waar je veel ervaring kunt opdoen.  

De Pearson Academy is de plek voor nascholing op het gebied van psychologie, fysiotherapie, 
logopedie, onderwijs en meer. Onze trainingen (face-to-face en online) zijn ontwikkeld door collega’s 
en externe kennisexperts die vaak zelf onze assessments hebben bewerkt. Het doel is om te groeien 
als kennispartner van onze klanten door continu (gratis en betaalde) content te delen en loyaliteit op 
te bouwen via langetermijnrelaties. Via verschillende communicatiekanalen bouwen we aan een 
professionele community waar elke professional deel van wil uitmaken en versterken we Pearsons 
wereldwijde positie als kennispartner. 

De functieomschrijving 

Op basis van het Europese beleid ontwikkel, implementeer en evalueer je e-learning modules, face-
to-facetrainingen en trainingsprogramma’s voor onze klanten (met name professionals in de GGZ-
branche). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het jaarplan van de Academy in de Benelux, 
waarin o.a. strategie, nieuwe publicaties en financiële doelstellingen zijn opgenomen die in lijn zijn 
met de strategie van de Academy op Europees niveau. 
 
Taken en verantwoordelijkheden  

• Je bent verantwoordelijk voor de commerciële resultaten van de Pearson Academy Benelux. 

• Je initieert nieuwe producten en coördineert de ontwikkeling van e-learning in samen-

werking met externe partners (naast de realisatie van Europese content). 

• Je bewaakt de methodologische en didactische richtlijnen bij nieuwe trainingen. 

• Je voert verbeteringen door aan platforms (zoals Adobe Captivate Prime en Magento) om de 

gebruiksvriendelijkheid te vergroten. 

• Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van externe contacten, waaronder trainers, 

beroepsverenigingen (aanvragen accreditatie nieuwe trainingen), potentiële partners en 

deelnemers en het uitbreiden van ons kennisnetwerk. 

• Je volgt de trends en ontwikkelingen op de voet en anticipeert op de veranderende klantvraag. 

Je draagt bij aan relevante marktontwikkelingen die in een Europese context worden getest. 

• Je coördineert de interne en externe communicatie over de Academy in samenwerking met 

de marketingafdeling. 

• Je bent een 'spin in ‘t web' voor de organisatie als het gaat om training en opleiding. 

• Je bent verantwoordelijk voor het programma (onderwerpen/inhoud/sprekers) van het 
jaarlijkse congres. 

 
Jouw profiel 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een commerciële functie, bij voorkeur 
gerelateerd aan training/opleiding en het werken met een Learning Management Systeem. 

• E-learning produceren met behulp van e-learning tools. 

• Anticiperen op klantbehoeften en marktontwikkelingen. 

• Projectmanagement. 

 

 



 

• Relevante hbo- of wo-opleiding. 

• Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal.  

• Gedegen kennis van digitale onderwijsmiddelen,- klant- en resultaatgericht. 

• Pro-actief.   

• Goede schrijfvaardigheid (bijvoorbeeld het schrijven van educatieve doelstellingen). 

• Beheersing van kantoorsoftware (Microsoft Office). 

• Vloeiend Engels in woord en schrift. 

 
Wat krijg je ervoor terug? 

Je komt te werken in een team van 9 collega’s. Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan in 
een professionele, internationale en informele werkomgeving. Op het moment werken wij vanwege  
COVID-19 voornamelijk vanuit huis, maar ons mooie kantoor is gevestigd op loopafstand van station 
Amsterdam Sloterdijk. 

Pearson biedt een marktconform salaris (CAO Uitgeverijbedrijf), een contract voor bepaalde tijd met 
uitzicht op een vast dienstverband en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder: een 
bonusregeling, pensioenregeling, 27 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband), reiskosten-
vergoeding en een vergoeding voor de zorgverzekering.  
 
Ben je geïnteresseerd? 

Herken je jezelf in het profiel en lijkt deze functie je uitdagend? Solliciteer dan z.s.m. door jouw cv én 
motivatiebrief te sturen naar: recruitment.peb@pearson.com t.a.v. de HR-afdeling.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Barbara de Lange (manager Academy Clinical) 
barbara.delange@pearson.com, telefoonnummer 06 551 571 28. 

Meer over ons weten? Bezoek dan onze website https://www.pearsonclinical.nl/ 

Je hoort binnen 2 weken na je sollicitatie van ons of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. CV's en e-

mails die we ontvangen worden vertrouwelijk behandeld. Alle persoonsgegevens zullen we uiterlijk 4 

weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderen. Voor meer info zie ook AVG.  

• Alle aanmeldingen worden gelijk en inhoudelijk behandeld, anoniem solliciteren wordt 
gewaardeerd.  

• We kijken verder dan (geldigheid van) diploma’s. 
• Wil je iets zeggen over hoe deze vacature inclusiever kan? We horen het graag. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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