
 

Koninklijke CBM, brancheorganisatie voor interieurbouw en meubelindustrie, is per direct op zoek naar 

een 

adviseur vakopleiding en scholing (m/v) 
 

Functieomschrijving 

Je bent het eerste aanspreekpunt inzake scholing en vakopleiding (vmbo, mbo, hbo) voor de 

interieurbouw en meubelindustrie. Je vertegenwoordigt de branche bij relevante stakeholders zoals 

VNO-NCW en MKB Nederland, het marktsegment “techniek en gebouwde omgeving” van SBB en het 

vmbo-platform “bouwen, wonen en interieur”. Daarnaast zit je namens CBM in het bestuur van het 

Expertisecentrum Meubel en werk je nauw samen met onze regionale Samenwerkingsverbanden, met 

vertegenwoordigers van het Hout- en Meubileringscollege en met regionale opleidingscentra en vmbo-

scholen.  

 

Taken en verantwoordelijkheden  

- je ontwikkelt het vakopleidings- en scholingsbeleid, voert dit uit en past het aan als dat nodig is;  

- je ondersteunt de (besturen van) regionale samenwerkingsverbanden en voert activiteiten uit;  

- je adviseert individuele CBM-leden inzake vakopleiding en scholing; 

- je voert projecten uit; 

- je communiceert met stakeholders en zorgt voor kennisdeling; 

- je werkt in teamverband en legt verantwoording af aan de adjunct-directeur 

 

Functie-eisen 

Wij zoeken een klant- en resultaatgerichte man of vrouw met een relevante afgeronde HBO/WO-

opleiding. Je hebt tenminste 3 jaar passende werkervaring. We verwachten dat je de dynamiek en het 

speelveld van een branchevereniging begrijpt en ondersteunt. Daarnaast beschik je over de volgende 

competenties:  

- communicatieve en sociale vaardigheden t.b.v. gesprekspartners op verschillende niveaus; 

- organisatorische vaardigheden en probleemoplossend vermogen; 

- onderhandelings- en overtuigingskracht waardoor je duidelijke afspraken maakt en opvolgt; 

- mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zodat rapportages helder en beknopt zijn; 

- creatief, klantgericht en dienstvaardig naar onze leden; 

- flexibiliteit en stressbestendigheid; 

- integer, kritisch en accuraat kunnen zijn. 

 

Bedrijfsprofiel 

Koninklijke CBM, brancheorganisatie voor interieurbouw en meubelindustrie, behartigt de belangen 

van haar leden en zet zich actief in voor een sterke creatieve maakindustrie voor wonen en werken. 

CBM heeft ongeveer 500 leden, verdeeld over de secties woonmeubel, interieurbouw en toelevering. 

De collectieve en individuele dienstverlening aan de leden wordt verzorgd door een compact en 

slagvaardig team van 19 medewerkers. Het kantoor is gevestigd op een mooie plek in Haarlem.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

In overleg is de functie fulltime (5 dagen) of parttime (4 dagen) in te vullen. De aanstelling is in eerste 

instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in een vast dienstverband. Het 

salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en ligt tussen € 2.750,- en  

€ 4.000,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De vakantietoeslag is 10% en een 

eindejaarsuitkering is gebruikelijk. Je hebt 24 vakantiedagen en 11 roostervrije dagen bij een fulltime 

dienstverband. 

  

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatie en CV aan Kees Zwetsloot (adjunct-directeur) 

zwetsloot@cbm.nl. Voor meer informatie over de functie kun je hem bellen op tel. 023-5158800. De 

eerste gesprekken zijn op 23, 25 en 26 april 2018.   

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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