
Dan is deze dONUS vacature iets voor jou!  

Skills 

+ Je hebt uitermate sterke project management skills en kan putten uit een rugzak aan ervaring waarbij je innovatieve 

projecten hebt beheerd en geïmplementeerd; 

+ Communicatie is jouw ding; Je kan zowel in het Nederlands, Frans en Engels gesproken als geschreven overtuigen. 

Kennis 

+ Je hebt een actuele kennis van LMS systemen; 

+ Je beschikt over een Master diploma (bij voorkeur in psychologie, pedagogie, economie of een andere relevante studie). 

Passie 

+ Je hebt een diepgaande passie voor L&D en volgt de nieuwste evoluties over levenslang leren al geruime tijd op de voet 

(ervaring >10 j);  

+ Je ziet jezelf als een ondernemer, een zelfstarter die ervaring heeft met het designen van een groeiende consulting-

organisatie met een positieve focus en waar aandacht is voor een motiverende werkomgeving; 

+ Je bent erop gericht om je eigen business te ontwikkelen en je kijkt ernaar uit om jouw netwerk binnen C-level in te 

zetten en verder uit te bouwen (algemeen management en human capital management). 

   Wat verwachten we van jou…  

Ben jij gepassioneerd door L&D én door klanten?  

En op zoek naar de plus?

MANAGING CONSULTANT L&D

Als dynamische en ondernemende L&D specialist geeft dONUS++ je bijzondere kansen.  

Jouw rol bestaat uit een combinatie van volgende elementen: 

+ Je ontwikkelt dONUS++ als organisatie door de meest hoogstaande service te leveren. Service die de verwachtingen 

van onze klanten en hun medewerkers steeds weer overtreft; 

+ In co-creatie ga je aan de slag met onze partner- en klantorganisaties en vertaal je hun missie in een moderne L&D 

cultuur, -strategie en -plan met een sterke business impact; 

+ Samen met onze klanten en het dONUS++-team creëer je innovatieve L&D oplossingen; 

+ Je bouwt een team uit dat meegroeit met het succes van dONUS++; 

+ Je bent continu up-to-date met de laatste innovaties in L&D.



	
	 dONUS++, GUN JEZEF DIE PLUS

   Geïnteresseerd om verder te praten? Graag!

   Ken je dONUS++?

   Wat doet dONUS++ eigenlijk?  Wat kunnen organisaties bij dONUS++ vinden?

+ Advies over L&D strategie en ondersteuning bij de implementatie van deze strategie; 

+ Analyse van behoeften, voorstellen formuleren, advies over de aankoop en inkoop van L&D materie (opleidingen, 

tools, trainers, ..); 

+ We promoten een leercultuur en creëren lerende organisaties; 

+ We voorzien en implementeren technische en digitale tools om L&D in een organisatie naar een hoger niveau te 

tillen; 

+ We rapporteren over L&D en de ROI ervan; 

+ We voorzien ondersteuning bij L&D subsidies 

Bouwt u graag mee aan dit innovatieve project?  Naast een bijzondere uitdaging bieden wij u uiteraard een variabel pakket 

“met een plus” dat in lijn ligt met het verwachte ondernemerschap. 

Aarzel niet om ons te contacteren!  

dONUS, the development bonus 

Prins Boudewijnlaan 41/5 

2650     EDEGEM 

T +32 (0)3 286 82 39  

E  jobs@donus.be 

dONUS++ maakt het verschil met de lancering van innovatieve leerpraktijken, tools en systemen.  

In 2015 lanceerden we de individuele leerrekening, die onder meer wordt ingezet als onderdeel van 

cafetariaplannen.  

Vanaf dit jaar maken we het voor organisaties mogelijk om Learning & Development te outsourcen. We hebben 

kennis van zaken, dONUS++  maakt immers deel uit van de Quintessence Groep met 30 jaar ervaring in talent 

management en organisatieontwikkeling.

WW.DONUS.BE
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