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Vacature 
Medewerker Planning en Organisatie (0,6 fte) 
 
Wij zoeken 
ElroyCOM Training zoekt op korte termijn een medewerker Planning en Organisatie in de regio Nijmegen (0,6 fte). 
 
Wil jij de zelfstandige spil zijn in de organisatie van trainingen en alles wat daarbij komt kijken? ElroyCOM training 
is een trainingsbureau dat werkt met een zzp-pool van zo’n 20 trainers en acteurs. Eigenaar Elroy Cocheret haalt 
de opdrachten binnen en begeleidt de inhoud van de trainingen: Jij stuurt offertes, boekt de juiste trainers en 
acteurs in, organiseert de locatie met de klant (zalen, catering), stemt de praktische zaken af met de trainers, 
communiceert met de deelnemers in de trainingen, en stuurt en verwerkt evaluaties en facturen. Daarnaast is er 
ondersteuning van een externe accountant en webbeheerder. 
 
Je werkt deels op ons kantoor te Nijmegen (Oranjesingel 2a) en indien gewenst deels thuis, op vaste werkdagen/-
tijden (vaste te stellen in overleg). Je krijgt een laptop en telefoon in bruikleen. Deze gevarieerde bureaubaan 
vraagt grote zelfstandigheid en pro-activiteit, en biedt jou eigen verantwoordelijkheid en uitdaging.  
 
We zoeken iemand…: 
-met minimaal een afgeronde Hbo-opleiding 
-met minimaal 5 jaar relevante ervaring in de beschreven taken 
-die 3 dagen per week beschikbaar is  
-die in de regio Nijmegen woont 
-die perfect Nederlands schrijft en spreekt 
-die voldoende Engels spreekt en schrijft om telefonisch en per email te communiceren 
-die communicatief is, secuur, zelfstandig, hulpvaardig, proactief is en vooruitdenkt, professioneel is in het 
klantcontact, zich dienstverlenend opstelt, en affiniteit heeft met onze doelgroep 
-die merkbaar plezier heeft in zijn/haar werk en graag de verantwoordelijkheid neemt om alles organisatorisch 
goed te laten verlopen. 
 
Wat wij bieden: 
De functie is 0,6 fte (24 uur per week, het is mogelijk de uren te verspreiden over 4 of 5 dagen in overleg), met 
een stamsalaris van €2800-€3200 bruto per maand, inclusief pensioenkosten en met 6 weken vakantiedagen. 
Ingangsdatum contract: Idealiter per 1 juni 2021. 
 
Over ons 
ElroyCOM Training is een trainingsbureau dat een pool van 20 zzp'ers inzet door het hele land, op diverse 
universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen. Wij zijn gespecialiseerd in het trainen, opleiden en 
begeleiden van wetenschappers. We zijn positieve professionals en we werken met passie aan het bijdragen aan 
de ontwikkeling van onze deelnemers. Het hoofdkantoor wordt geleid door eigenaar Elroy Cocheret, met 
ondersteuning van de medewerker Planning en Organisatie. 
 
Hoe solliciteren? 
Stuur a.u.b. je CV en motivatie per email naar incompany@elroycom.nl (t.a.v. de heer Elroy Cocheret) en licht toe 
hoe je aan het bovenstaande profiel voldoet. Je krijgt altijd binnen enkele dagen antwoord. Dan maken we kennis 
in een online afspraak. 


