Volvo Group Truck Center (onderdeel van de Volvo Groep) heeft 12 vestigingen in de Randstad. Als Volvo en Renault
bedrijfswagendealer biedt Volvo Group Truck Center een volledig productenprogramma. De passie voor innovatie is onderdeel
van onze visie om de toonaangevende leverancier te zijn van commerciële transportoplossingen. Fundamenteel voor dit
succes is het werven, ontwikkelen en binden van de beste professionals.

In deze functie ben je het aanspreekpunt voor onze werkplaatsen omtrent technische trainingen en erkenningen. Je bent
verantwoordelijk voor het tijdig en correct inplannen en registreren van de diverse trainingen. Je zorgt voor de juiste
communicatie en voor de uitnodingen richting de deelnemers. Onze opleidingsportal Navigator kent geen geheimen voor jou
en je verzorgt tijdige managementrapportages omtrent traingsdagen en e-learnings. Je ondersteunt onze werkplaatsen met
het bewaken en opvolgen van de geldigheid van erkenningen (APK, Tacho, etc) en werkplaatskaarten en zorgt voor de tijdige
verlenging evenals voor goedkeuring en verwerking van de facturen. Je speelt een actieve rol in de uitvoering en opvolging
van ons beleid voor een veilige werkomgeving.
Dit jaar wordt het intranet vernieuwd binnen de Volvo Group. Je werkt mee aan de implementatie hiervan binnen Volvo Group
Truck Center en bent daarna verantwoordelijk voor het beheer. Dit betekent dat je er voor zorgt dat alle informatie up to date
en makkelijk te vinden is. Daarnaast schrijf je op creatieve wijze onze nieuwsberichten naar aanleiding van (personeels)
onwtikkelingen binnen onze organisatie en plaatst deze op intranet. Met jouw uitstekende kennis van social media en internet
ondersteun je tevens in online wervingsacties en online arbeidsmarktcommunicatie.







HBO-diploma met ongeveer 2 jaar werkervaring, bijv in de richting Communicatie;
Pro actieve werkhouding en goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Een nauwkeurige werkhouding en sterk met Excel;
Creatieve denken en bedreven in digitale communicatiemiddelen;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

Een uitdagende functie binnen een dynamische onderneming waarin gedrevenheid en ondernemingszin sterk worden
gewaardeerd. Er heerst een collegiale, informele werksfeer met mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.
Graag ontvangen we per email je motivatie en CV. Geef hierbij aan via welke bron je de vacature hebt gevonden. Dit mag
naar:
Volvo Group Nederland
T.a.v. John Ritzen (HR Manager)
+31 6 30931082 / humanresources@volvo.com

