OTIB is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf. De
technische installatiebranche is met bijna 10.000 bedrijven en ruim 130.000
werknemers één van de grootste branches van Nederland. OTIB zet zich graag in voor
iedereen die werkt of wil werken in de technische installatiebranche. Om als vakmens
te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, is een leven lang ontwikkelen
onmisbaar. OTIB ondersteunt vakmensen bij het (verder) ontwikkelen van hun
vakmanschap. We verkennen kansen en vernieuwingen en verbinden onderwijs en
bedrijfsleven. We signaleren en vertalen dit breed door naar nieuwe activiteiten. Voor
de regio Zuid Nederland zijn wij op zoek naar een:

Branchecoach opdracht regio ZN
Kom jij als “oren en ogen” van de branche, de regio Zuid Nederland
versterken?

FUNCTIEPROFIEL
In de regio maak jij het verschil. Dichtbij de vakmensen en de bedrijven waar ze werken.
Als een soort verkenner bezoek je als branchecoach de aangesloten bedrijven van OTIB en
Techniek Nederland. Je laat vakmensen in onze branche kennismaken met onze producten,
diensten en subsidies. En je haalt ook vragen, ideeën en wensen in de regio op waar OTIB
mee aan de slag gaat. Je verwijst door naar OTIB, Techniek Nederland of vakbonden en
overlegt zodat andere teams met de wensen uit de branche aan de slag gaan. Bedrijven en
vakmensen worden door jou geënthousiasmeerd om deel te nemen aan projecten in de
regio over talentontwikkeling en instroom. Je informeert over activiteiten en zorgt dat
bedrijven actief worden. Moeiteloos koppel je bedrijven aan projecten in de regio, in overleg
met de regiomanager en/of projectleiders. Vanzelfsprekend bouw je een goede relatie op
met je Hoofd Regiozaken, de regiomanagers van OTIB en de regiomanager en
relatiebeheerder van Techniek Nederland. Netwerken gaat je gemakkelijk af, ook in de regio.
Snap jij wat het is om een bedrijf te runnen en het belang om vakmensen te ontwikkelen?
Dan willen we graag met jou in gesprek.
JOUW TALENTEN
Je bent een ambassadeur voor de branche met een goede kennis van de producten en
diensten. Je kent de technische installatiebranche, misschien als P&O-er, vanuit je eigen
bedrijf of anders? Je hebt een klantgerichte, vriendelijke en behulpzame instelling.
Je bent enthousiast en overtuigend maar luistert goed, stelt de juiste vragen en vraagt door
zodat je tot de kern van het verhaal of de vraag komt.
WIJ BIEDEN:
Een opdracht bij een dynamische, ambitieuze en open organisatie met een informele
werksfeer.
Het betreft een opdracht voor een bepaalde periode op freelance of zzp basis. De omvang
van de opdracht varieert van 1-4 dagen per week en is flexibel in te vullen.
Je werkgebied is in Noord Brabant, Limburg of Zeeland, afhankelijk van je woonplaats.
We bieden een passend uurtarief.

REACTIE:
Stuur jouw pitch en cv naar: Regiosecretariaat@otib.nl o.v.v “Branchecoach Zuid Nederland”
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de regiomanagers in Zuid
Nederland:
Regiomanager Marjolein van Bruggen of Regiomanager Bedrijven Koen Dingemans
m.vbruggen@otib.nl, 0348-437381, k.dingemans@otib.nl, 0348-437307
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

