Ervaren en ondernemende E-learning ontwikkelaar
Vacature Public Cinema
Een van onze diensten is het ontwikkelen van e-learning en andere leeroplossingen. Daarbij doen we alle
mediaproductie in huis: video, fotografie, animatie, illustratie en vormgeving. Tot nu toe werken we samen
met ervaren freelance e-learning ontwikkelaars. Om ons vaste team te versterken & onze 'leren en
ontwikkelen' propositie verder te ontwikkelen zijn we nu op zoek naar een ervaren en ondernemende
e-learning ontwikkelaar.
Wat ga je doen?
- Adviseren van (potentiële) opdrachtgevers over de best passende leeroplossing voor hun vraag;
- Ontwikkelen van e-learning oplossingen van a tot z: van didactisch plan tot realisatie (in Articulate
Storyline 360) en nazorg;
- Ontwikkelen van de bijbehorende multimedia-content in samenwerking met je collega’s van onze
teams grafische vormgeving, animatie en video.
- Meehelpen bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten op het gebied van ‘leren en ontwikkelen’: van
uitvraag tot offerte en pitch.
- Onze propositie en dienstverlening op het gebied van ‘leren en ontwikkelen’ verder ontwikkelen,
inclusief bouwen aan een sterk team.
- Onze eigen Public Cinema Academy verder ontwikkelen.
Wie ben jij?
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Inhoudelijke ervaring met medische
onderwerpen is een pré.
- Je hebt een HBO of WO werk en denkniveau en beschikt over uitstekende communicatieve en
analytische vaardigheden
- Je hebt een nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding en houdt ervan je tanden in
veel verschillende en vaak complexe onderwerpen te zetten
- Je houdt van denken en doen: je kunt adviseren, bent op de hoogte van de laatste didactische
inzichten en ervaren in het ontwikkelen van originele leervormen die werken. Tegelijkertijd ben je ook
niet vies van het bouwen en implementeren van de oplossing totdat de opdrachtgever 100%
tevreden is met het eindresultaat.
- Je hebt kennis van de meest gebruikte LMS-systemen en ontwikkelsoftware. Articulate Storyline 360
kent in ieder geval geen geheimen voor je.
- Je hebt ervaring in het maken van offertes en klantvoorstellen. Breng je een eigen relevant netwerk
mee, dan is dat een pré
- Je hebt ervaring in projectmanagement: van het managen van verwachtingen bij een opdrachtgever,
tot het maken en bewaken van planning en budget en aansturen/briefen van media-makers;
- Je bent een teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, je beheerst het Engels goed.
Wat bieden we?
•
•
•
•
•
•

Een leuk informeel team van ruim 30 mensen.
Afwisselende projecten, veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om te groeien.
Een rol in de verdere ontwikkeling van een bedrijf waarin je het verschil kunt maken, zowel binnen
ons team als voor onze maatschappelijke klanten.
Een fijne werkruimte in een creatief en inspirerend pand in Amsterdam-West (De Vlugt aan de
Burgemeester de Vlugtlaan 125). Gedeeltelijk thuiswerken is de norm en ondersteunen we. ‘Satellietkantoren’ in Den Haag en Utrecht staan in de planning.
Wekelijks een gezellige borrel en tweemaal per jaar een teamdag of -weekend.
Een marktconform salaris, pensioenvoorziening, opleidingsbudget, een Interne Academy, 25
vakantiedagen, reiskostenvergoeding, thuiswerkvergoeding, laptop en telefoon.

Solliciteren

Het gaat om een functie voor minimaal 32 uur per week. We bieden een contract voor 7 maanden aan, met de
intentie om er een vast dienstverband van te maken.
Heb je interesse? Stuur dan voor 13 maart een e-mail met je cv en motivatie naar Daphne Koekkoek via
daphne@public-cinema.com o.v.v. ‘E-learning ontwikkelaar’.
Heb je vragen? Neem dan even contact op met Victor Wollaert via 06-15503467 of victor@publiccinema.com.
Wij hechten waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Eenieder die zich in het profiel herkent, nodigen
we van harte uit om te solliciteren. En pas je niet in het profiel maar denk je toch de juiste kandidaat te zijn?
Dan horen we ook graag van je!
Veel groeten van Ruben, Thijs, Peter, Sandra, Sjaan, Victor, Nicolien, Gerline, Nanda, Joris, Demylee, Dennis,
Chantal, Jos, Sanne, Jesse, Anne, Kim, Daan, Dominic, Jilles, Iris, Elien, Anita, Kevin, Marije, Anjay, Julia,
Damian, Anna, Danny, Valery en Daphne.

Bij Public Cinema koesteren we onze open organisatiecultuur, en streven we naar zoveel mogelijk diversiteit
en inclusiviteit. Om dit te bevorderen anonimiseren we de sollicitaties die op deze vacature binnenkomen.
Zo vermijden we eventuele onbewuste associaties met persoonlijke eigenschappen, en beoordelen we
iedereen op haar/zijn kwaliteiten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

