Louwman & Parqui B.V. heeft een vacature voor een:

Trainer

m/v 40 uur per week
die boeiende trainingen kan organiseren en geven over de hedendaagse techniek èn over de complete auto.
De functie
Op basis van de nieuw geïntroduceerde technieken, technologieën of de introductie van nieuwe modellen ben je
in staat om op een attractieve en productieve wijze trainingen te ontwikkelen en te geven aan de relevante
doelgroepen. De primaire focus ligt hierbij op Lexus en Toyota, maar ook het geven van trainingen aan directie en
medewerkers van andere werkmaatschappijen behorende tot de Louwman Groep behoort tot je takenpakket.
Jouw profiel:
Als techneut heb je een visie op leren en ontwikkelen van mensen en ben je in staat mensen te motiveren en te
stimuleren. Met jouw creatieve en positief ingestelde persoonlijkheid weet je op een boeiende manier kennis en
inzichten over te brengen. Je kunt jezelf inleven in de klant en je kunt de technische eigenschappen van
producten vertalen in klantvoordelen. Vanuit je eigen kracht en zelfvertrouwen kun je ook goed werken in een
team. Tot slot beschik je over zelfreflectie en kun je goed luisteren.
In welk team stap je?
Binnen After Sales vorm je samen met nog 3 andere trainers met elk hun eigen specialisatie, een manager,
projectmanager en administratieve support het Louwman College. Jij bent gespecialiseerd in de techniek- en
producttrainingen. Het Louwman College is het eigen opleidingscentrum van Louwman & Parqui, de Nederlandse
importeur van de Japanse automerken Toyota en Lexus. Daarnaast verzorgt het Louwman College trainingen
voor werkmaatschappijen van de Louwman Group.
Wat vragen wij ?
• Een afgeronde HBO opleiding richting Techniek aangevuld met een didactische specialisatie.
• Uitstekende beheersing van leesvaardigheid en goede beheersing van spreek- en schrijfvaardigheid in
Engelse taal.
• Enkele jaren succesvolle trainingservaring op gebied van techniek.
• Aantoonbare affiniteit met èn enthousiasme voor het autovak.
• Kennis en beheersing van succesvolle leermethodieken, hulp- en communicatiemiddelen en de
toegevoegde waarde hiervan kunnen vertalen in te ontwikkelen trainingsprogramma’s.
Wat bieden wij?
• Een baan bij de particuliere importeur die ondernemerschap hoog in het vaandel heeft staan.
• Een baan met uitdaging, verantwoordelijkheid en ruimte voor jouw creativiteit.
• Prettige werkplek op een prachtige locatie in Raamsdonksveer (omgeving Breda).
• Gunstige personeelsaankoopregeling voor auto’s, accessoires en onderhoud.
• Opleidingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden binnen de Louwman Group.
• Salarisindicatie : € 4.500,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
Zeg jij JA, ik heb passie voor auto’s en hun techniek, ik wil graag de medewerkers nóg beter maken en ik
ga voor deze baan!
Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren, stuur hiervoor je cv en motivatie naar HRM@Toyota.nl. Mocht je
voordat je solliciteert de uitgebreide functie- en profielschets willen inzien of heb je nog een vraag, neem dan
contact op met Geraldine de Winter via het hetzelfde mailadres of bel met haar via 0162- 585 338.

