Vacature: opleidingsmedewerker (32 uur)
JIJ:

bent op zoek naar een plek waar je jouw opleidingservaring, organisatorische vaardigheden
en aandacht voor processen kan combineren in een dynamische en internationale omgeving

WIJ:

hebben die plek voor jou!

De functie
Als opleidingsmedewerker ben jij een belangrijk teamlid van ons verenigingsbureau. Jij ondersteunt
onze VBA Academy en MiFID programma, en ontwikkelt ze verder. Hiervoor onderhoud jij goede
relaties met docenten in onze eigen programma’s en externe partners in binnen- en buitenland. Met
jouw opleidingsachtergrond ondersteun je onze commissies voor Accreditatie en Educatie en speel je
een centrale rol in de bewaking van de kwaliteit van onze opleidingsprogramma’s. Je houdt overzicht
over ons hele programma aan bijeenkomsten en opleidingen en de planning hiervan. Je brengt jouw
kennis in bij de internationale werkgroepen van CFA Institute en deelt best practices met
zusterverenigingen wereldwijd.

Profiel








HBO werk- en denkniveau
Tenminste 5-7 jaar relevante werkervaring op het gebied van ontwikkelen van opleidingen c.q.
opleidingsprogramma’s
Affiniteit met financiële sector
Moedertaal Nederlands of Engels
Nauwkeurig en aandacht voor processen
Zelfstarter die goed werkt in de dynamiek van kleine teams
Hands-on mentaliteit

Over CFA Society VBA Netherlands
CFA Society VBA Netherlands is de belangrijkste beroepsvereniging voor beleggingsprofessionals in
Nederland. Met ruim 2000 leden en circa 20 commissies en werkgroepen is zij een zeer actieve en
groeiende vereniging die een scala van activiteiten voor en door haar leden organiseert. De
vereniging wordt ondersteund door een professioneel verenigingsbureau. Zij organiseert de
activiteiten voor leden en ondersteunt leden, commissies en het bestuur van de vereniging bij
visievorming op het gebied van beleggingsinhoudelijke zaken, maar ook regelgeving en thema’s als
permanente educatie en ethiek.
De vereniging biedt vanuit de VBA Academy hoogwaardige, executive modules aan. Door het volgen
van deze modules of andere trainingen houden leden hun kennis up-to-date en behouden zij hun
vakbekwaamheid. Ook is de vereniging geaccrediteerd door DSI voor opleidingen gericht op het
vakbekwaam blijven voor de MiFID II vakbekwaamheidswetgeving in het institutionele domein.

CFA Society VBA Netherlands is aangesloten bij CFA Institute, de wereldwijde vereniging van
beleggingsprofessionals. Wereldwijd zijn er ruim 150 aangesloten verenigingen en ruim 155.000
leden.

Wat bieden wij?
Je komt te werken in het verenigingsbureau in het hart van de financiële sector (Amsterdam). Het
gaat om een dynamische functie met veel eigen verantwoordelijkheid in een leuk, hardwerkend
team met 4 collega’s. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en is marktconform. Het gaat
om een baan voor 32 uur per week voor een jaarcontract.
Ben je enthousiast over de functie? Stuur je CV en motivatie naar annemarie.munnik@cfavba.nl vóór
3 april 2020. Heb je nog vragen? Je kunt contact opnemen met onze directeur Anne-Marie Munnik
op 020-6182812. Voor meer informatie over CFA Society VBA Netherlands zie www.cfavba.nl.

