
 
 
Vacature teamleider servicebureau  
 
 
Voor SOMA Bedrijfsopleidingen zoeken we een teamleider servicebureau. Het gaat om een fulltime functie. 
Locatie: Harderwijk.  

 
Over SOMA Bedrijfsopleidingen 
SOMA Bedrijfsopleidingen, gevestigd in Harderwijk, verzorgt opleidingen voor de Infra, Verticaal Transport, 
Offshore en Maritieme industrie, zowel nationaal als internationaal. Bij SOMA Bedrijfsopleidingen maken we 
ons iedere dag hard voor een leven lang leren en de ontwikkeling van het menselijk kapitaal.  
 
De branche waarin Soma Bedrijfsopleidingen werkzaam is, is zeer dynamisch. Denk hierbij aan ontwikkelingen 
zoals de energietransitie, duurzaamheid en blended learning. SOMA Bedrijfsopleidingen is een dynamisch jong 
bedrijf met  gedreven en betrokken medewerkers die de klant centraal stellen. Ben jij resultaat en klantgericht 
en wil jij jouw carrière naar een hoger plan tillen? Solliciteer dan snel! 

 
Over de afdeling 
De afdeling Servicebureau verzorgt de organisatorische en administratieve afhandeling van cursussen en 
opleidingen. Concreet betekent dit dat de afdeling er zorg voor draagt dat onze deelnemers een fantastische 
leerervaring hebben en tevens dat de uitvoering zo efficiënt en effectief mogelijk wordt gedaan.  
Zo is de afdeling volledig verantwoordelijk voor de complete organisatie en administratieve afhandeling van de 
cursus/ training of opleiding. Denk hierbij aan het uitnodigen en informeren en faciliteren van cursisten, het 
inplannen van docenten/ instructeurs, maar ook het factureren van de verkochte cursussen. Daarnaast 
ondersteunt het service bureau de accountmanagers. De afdeling bestaat uit 5 organisatoren en 1 secretarieel-
administratief medewerker. 

 
Over de functie 
In deze veelzijdige rol van Teamleider Servicebureau, ben jij op het gebied van onze cursussen en trainingen 
eindverantwoordelijk voor klanttevredenheid, financiën (lees marge), inkoop (locaties, machines en begeleiders 
e.d.), realisatie (efficiëntie en effectiviteit). Je stuurt een ervaren en enthousiast team aan van 5 organisatoren 
en 1 secretarieel-administratief medewerker. 
In deze rol als meewerkend voorman ben je ongeveer 70% van je tijd bezig met het aansturen van en 
meewerken op het Servicebureau, de overige 30% ben je bezig met kwaliteitszorg en certificeringen. 
 
In deze rol rapporteer je aan de algemeen directeur. 
 
 

Profiel 

Je bent pro-actief, positief en vooral daadkrachtig. Je gaat makkelijk relaties aan en weet mensen te motiveren 

en met je mee te krijgen. Wij zoeken een echte doorbijter die op eigen kracht structuur aanbrengt, maar het 

ook leuk vindt om op uitvoerend niveau bezig te zijn.  

 

• Minimaal 32 uur; 

• 2 - 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol; 

• Hbo- of wo-werk- en denk niveau; 



• Teamplayer & goede leider; 

• Klantgericht; 

• Data driven; 

• Hands-on mentaliteit en snel kunnen schakelen; 

• Pré:  

o Ervaring met Chainwise; 

o Affiniteit met de infrabranche. 

 
Wat wij bieden? 

 
• De kans om mee te bouwen aan een groeiende en ambitieuze organisatie; 
• Volop kansen om jezelf te ontwikkelen en mee te groeien; 
• En uiteraard marktconforme arbeidsvoorwaarden afgestemd op jouw kennis- en ervaring. 
• Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd 

• Het betreft een functie met uitzicht op een vast contract. 
 
 
 
Solliciteren 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zien we jouw reactie en CV graag tegemoet! 
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met Koen Stephan, 06-53412268 
 E: info@somabedrijfsopleidingen.nl 
 
 
 


