
 

 

UvA Talen is op zoek naar een  
 

PROJECTMEDEWERKER TAALTRAININGEN (32-38 uur per week) 

 

Wat is je rol? 
Als Projectmedewerker Taaltrainingen ben je een van de spelers in ons team dat het doorlopende programma 

groepstrainingen in maar liefst 12 verschillende talen verzorgt. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat alles 
op rolletjes verloopt en dat elk van de vele honderden gelijktijdige cursisten met tevredenheid in de juiste 

groep wordt geplaatst. Je werkt nauw samen met alle spelers in dit proces, waaronder docenten en uiteraard 

cursisten, en schakelt voortdurend met je collega’s in een hecht team. Je hebt uiteenlopende taken en kunt 
jezelf ontplooien in een dynamische werkomgeving.  

Wat doe je (onder meer)? 

 Je helpt taaltrainingen in diverse talen organiseren en coördineren; 

 Je staat nieuwe cursisten en klanten te woord, aan de balie en telefonisch; 

 Je behandelt verzoeken en aanvragen via de mail; 

 Je springt adequaat in op wensen van klanten en cursisten; 

 Je stuurt administratieve processen aan en voert deze uit (denk aan offertes, cursusbevestigingen, 

facturatie, betalingen, evaluaties en certificaten); 

 Je verwerkt op accurate wijze afspraken in ons CRM; 

 Je denkt proactief mee over werkprocessen; 

 Je plant docenten en lesruimten in, voert voorraadbeheer over (les-)materialen, je beheert afspraken; 

 Je helpt nieuwe studenten instrueren en begeleiden; je ondersteunt vaste docenten; 

 Je helpt ervoor zorgen dat leslokalen en pauzeruimtes schoon en representatief zijn. 

Wat verwachten we van je? 

 Je bent een teamspeler met een positieve instelling; 

 Je kunt goed, gestructureerd en analytisch denken; 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden; 

 Je bent altijd klantgericht, ook onder grote druk en in onverwachte situaties; 

 Je beheerst Nederlands en Engels uitstekend; kennis van overige talen is een extra plus; 

 Je bent representatief naar verschillende (internationale) doelgroepen; 

 Je beschikt ten minste over hbo-werk- en denkniveau; 

 Je bent handig met digitale applicaties en beheersystemen; 

 Je houdt het hoofd koel in stresssituaties; 

 Je bent bereid hard te werken (incidenteel ook ’s avonds, enkele keren per jaar in het weekend). 

Wat bieden wij? 

 Een interessante en uitdagende functie met persoonlijke groeimogelijkheden; 

 Werken in een talige internationale omgeving en een enthousiast team; 

 Een 32- tot 38-urige werkweek; 

 6 weken vakantie per jaar; 

 Een goede pensioenvoorziening; 

 Flexibel en hybride werken, kantoor op een levendige plek in Amsterdam-Centrum; 

 Marktconform salaris op basis van vaardigheden en ervaring 

 En… net zo veel taaltrainingen volgen als je zelf wilt! 

 



 

 

Over UvA Talen 
UvA Talen is het zelfstandige talencentrum van de Universiteit van Amsterdam. Wij verzorgen taaltrainingen 

voor talloze cursisten per jaar. Ons vaste programma voor groepstrainingen is met twaalf talen het meest 
uitgebreide in de regio Amsterdam. Daarnaast verzorgen wij trainingen bij bedrijven en op individuele basis. 

We hebben ook een uitgebreid platform voor E-learning en nemen taaltoetsen af.  
Wij werken deels op kantoor en deels vanuit huis. 

 

Solliciteren 
Enthousiast geworden? Mooi! 

Stuur je motivatie en CV uiterlijk 10 augustus 2022 naar vacatures@uvatalen.nl.  
Vragen over deze vacature kun je mailen naar hetzelfde adres. 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie maakt ons niet blij – en nog minder kooplustig. 
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