
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATE TRAINER ASSET MANAGEMENT 
 
IES is een zelfstandig, no-nonsense ingenieursadviesbureau die organisaties helpt Asset 

Management te implementeren. We zijn sengineers, die geloven in de kracht van mensen 

achter de techniek. Dat vormt onze werkwijze. En met die werkwijze en onze ervaring, laten 

we Asset Management structureel bijdragen aan bedrijfsresultaten. Daarom behoort het 

opleiden en trainen van maintenance en Asset Management professionals tot onze core 

business, in zowel binnen als buitenland. 

IES ontwikkelt kwalitatief hoogstaande Asset Management trainingen op maat voor haar 

opdrachtgevers; daarnaast werken wij met partners als IIR intensief samen in het aanbieden 

van publieke Asset Management trainingen. De trainingen van IES kenmerken zich door het 

sterke interactieve karakter en door leren door verkennen en doen. Ze worden doorgaans in 

kleine groepen georganiseerd. Voor op maat gegeven trainingen gebruiken we voorbeelden 

uit de praktijk van de opdrachtgever. Daarbij kunnen we toespitsen op de actuele situatie of 

problemen. 

Ons aanbod is gevarieerd: van 1-daagse workshops tot grote 5 en zelfs 10-daagse 

trainingsprogramma’s, met en zonder examens. IES is ook Examination Center voor het 

Institute of Asset Management (IAM). Onze meest bekende open training die we samen met 

IIR aanbieden is de training “IAM Certificate in Asset Management” en “IAM Diploma in Asset 

Management” die deelnemers opleiden voor het ‘Certificate’ resp. het ‘Diploma’ examen.  

Vanwege een toenemende vraag naar trainingsprogramma’s zijn we op zoek naar een 

ervaren zelfstandig gevestigde trainers Asset Management die geassocieerd partner van IES 

willen worden. Dit betekent dat we je op basis van behoefte regelmatig zullen inzetten voor 

het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma’s bij onze opdrachtgevers.  

Ben jij een mensgerichte trainer die moeiteloos de trainingsbehoefte van onze 

opdrachtgevers vertaalt naar een begrijpelijke en werkbare oplossing? Heb je minimaal 10 

jaar ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van Asset Management trainingen? Heb je 

buitengewoon goede didactische vaardigheden? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Exclusief werken voor ons hoeft niet; wel willen we uiteraard afspraken met je maken over de 

randvoorwaarden en werkwijze. 



 

 

Doel van de functie: 

 Het ontwikkelen van professionele Asset Management-trainingen, zowel qua inhoud 
als samenhang 

 Het uitvoeren van open en in-company 1 tot 5-daagse trainingsprogramma’s in 
binnen- en buitenland, incl. plannen en afstemmen; 

 Het onderkennen van aanvullende behoefte (ontwikkeling organisatie en 
medewerkers) bij de opdrachtgevers; 

 Bijdragen aan en borgen van de kwaliteit van de trainingen en het trainingsmateriaal; 

 Ondersteunen van de marketing van het trainingsportfolio. 

Heb jij: 

 HBO+/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een technische richting (technische 
bedrijfskunde, werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek, lucht- & 
ruimtevaarttechniek) 

 Minimaal 10 jaar relevante trainingservaring; 

 Sterke didactische vaardigheden; 

 Spreek- en schrijfvaardigheden in Nederland en Engels op hoog niveau (Duits is een 
pré)? 

Ben jij: 

 Deskundig in Asset Management (en aanverwante onderwerpen); 

 Een didactisch ervaren Asset Management trainer, die makkelijk van trainingsstijl kan 
wisselen als de groep daarom vraagt; 

 In staat om richting te geven aan het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand 
trainingsmateriaal; 

 Een mensgerichte teamspeler? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Bel of mail voor meer informatie of een afspraak: 

Diederik van Leeuwen, manager Asset Management & Trainer 
M: +31 (0)6 50265917 
E: diederik.van.leeuwen@iesbv.nl 

 

Wil je direct solliciteren? Mail dan je motivatie en CV naar: informatie@iesbv.nl 
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