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Functie:  Trainer narrowcasting en presentatiesystemen

Ben jij de persoon die energie krijgt van het trainen van klanten, dan ben je bij Screenlink aan het goede adres.
Je gaat online trainingen inplannen voor (nieuwe) klanten om de werking van narrowcasting software uit te
leggen en deze trainingen ook online te geven.  Daarnaast ben je de aangewezen persoon om op locatie bij de
klant de aangeschafte presentatie apparatuur te demonstreren.

Waar bestaan de werkzaamheden uit:

● Het verder ontwikkelen van al bestaande trainingen en modules;
● Het plannen van trainingen voor nieuwe klanten en nieuwe medewerkers van bestaande klanten;
● Het organiseren van collectieve update sessie via Microsoft Teams waar we de klanten de nieuwe

features uitleggen;
● Het op locatie geven van groepstrainingen voor interactieve schermen en video vergadersystemen;
● Het opvolgen van 1e lijn tickets in overleg met de service desk om proactief deze feedback mee te

nemen in de training modules.

Wat verwachten wij van je:

● Een positieve klantgerichte instelling;
● MBO/HBO werk- en denk niveau;
● Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
● Gestructureerd en zelfstandig kunnen werken;
● Basis kennis ICT en in staat om zaken snel op te pakken;
● Je bent in staat om de kennis op een enthousiaste manier over te brengen.

Wat bieden wij je:

● Flexibele werktijden in overleg;
● Aantal uren in overleg, tussen de 16 en 32 uur per week;
● Een marktconform salaris;
● Ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
● Het werken op kantoor is af te wisselen met thuiswerken;
● Reiskostenvergoeding;
● 25 vakantie dagen;
● Informele open werksfeer.

Solliciteren:

Laat je interesse met motivatie weten via directie@screenlink.nl. Voor meer informatie kun je telefonisch
contact opnemen via 085-3030960 en vragen naar Ad van de Put.
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