
Functieprofiel Client Support 

 

Algemene beschrijving 

VitalSmarts Benelux is een gezond, snelgroeiend trainingsbureau met momenteel  

7 medewerkers op kantoor en ongeveer 10 trainers. We zijn een zelfstandig bedrijf en maken tevens 

onderdeel uit van een groot wereldwijd netwerk van trainingsbureaus. VitalSmarts staat wereldwijd 

aangeschreven als één van de beste training companies. Ons werk bestaat uit het begeleiden en 

training van grote organisaties op het gebied van communicatie, leiderschap, verandering en invloed. 

Kortom, wij helpen resultaten te verbeteren door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden. Een 

groot deel van ons werk heeft een internationaal karakter. 

Vanwege onze groei zijn we op zoek naar uitbreiding op client support. We zoeken een professionele 

ondersteuner (medior niveau) die samen met onze projectmanager alle trainingsprojecten in overleg 

met onze klanten in goede banen leidt. Het is een functie waarbij organisatietalent en klantgerichtheid 

de belangrijkste ingrediënten zijn. 

Doel van de functie 

Organisatie van trainingsprojecten op maat bij onze klanten. Soms zijn dit eenvoudige tweedaagse 

trainingen, daarnaast ook grote internationale trajecten. In overleg met de klant zorg je dat de 

complete organisatie goed verloopt. Naast deze kerntaak zijn er ook diverse andere organisatorische 

taken, zoals het organiseren van diverse bijeenkomsten en overige kantoorwerkzaamheden. 

Functiebeschrijving 

Bij het organiseren van onze trainingsprojecten heb je veel contact met de klant. Dit gaat meestal 

telefonisch en per e-mail, maar soms zijn er gelegenheden om de klant live te ontmoeten. Binnen een 

opleidingsproject gaat het om planning, trainingsmaterialen, informatievoorziening, evaluatieproces en 

het matchen van data, locatie en trainers. Ook het ondersteunen van de trainer met hotelboekingen, 

zaalopstellingen, reizen en informatie speelt vaak een rol. In deze functie ben je vaak het middelpunt, 

tussen, klant, trainer, leveranciers en de VitalSmarts L&D adviseur die het traject heeft verkocht. U zult 

begrijpen dat klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden en organisatietalent onmisbare 

vaardigheden zijn. Veel projecten zijn internationaal en daarom volledig in het Engels 

Functie-eisen 

We zoeken naar iemand met een secretariële opleiding op MBO niveau en ervaring met het 

organiseren van projecten bij klanten. U hoeft nog geen doorgewinterde professional te zijn, er is veel 

ruimte om te leren. We zoeken een echte medior, die een volgende stap wil zetten in zijn of haar 

carrière. Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is noodzakelijk. Deze functie is voor 

minimaal 4 dagen per week. 

U beschikt over: 
- MBO secretariële opleiding 
- Rijbewijs B 
- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
- Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in een ondersteunende functie 
- Affiniteit met training & development 
- Een positieve, mensgerichte basishouding 
- Klantgerichtheid 
- Organisatietalent 
- Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden 
- Op zoek naar een nieuwe uitdaging 

 

Interesse? Stuur dan je CV met een motivatie e-mail naar: 

Sander van Eijnsbergen 

sander@vitalsmarts.nl 

mailto:sander@vitalsmarts.nl

