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Over BOS 
BOS vergroot de wendbaarheid en het strategisch inzicht bij organisaties die hun (commerciële) 
slagkracht willen behouden in een snel veranderend speelveld. Of dat nou door externe of interne 
factoren wordt veroorzaakt. Onze focus ligt op structurele verbeteringen op commercieel, organisatorisch 
en operationeel gebied, gericht op de toekomst, rekening houdend met het nu.  
 
Hét specialisme van BOS is het bouwen en inrichten van interne bedrijfsacademies voor sales, service, 
retail en customer contact centers. BOS werkt binnen haar academies op basis van het ‘blended learning’ 
principe: op diverse online leerplatformen werken deelnemers aan hun competentieontwikkeling, 
product/propositiekennis. Daarnaast verzorgt BOS in haar academies klassikale (incompany) trainingen 
waarin deelnemers leren kennis praktisch toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Voor het 
versterken van het trainersteam is BOS op zoek naar een (freelance) trainer: 
 

ICT Portfolio Trainer Bedrijfsacademies 
 
Als portfolio trainer ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van (product- & 
propositie) trainingen. Deze trainingen zijn onderdeel van de opleidingsprogramma’s van de academies 
die BOS faciliteert. Je werkt nauw samen met de Manager Education & Development en de externe 
opdrachtgever. Je zorgt dat de inhoud van jouw training aansluit op de leerdoelen van het programma. 
Deelnemers aan de training werken aan het versterken van hun vaardigheden en vergroten van hun 
portfoliokennis, zodat zij effectiever en succesvoller zijn in hun dagelijkse contact met hun klanten. Jij 
speelt een belangrijke rol in het vergroten van de kennis van medewerkers over het portfolio van de 
opdrachtgever. Je weet deelnemers te enthousiasmeren over hun producten en diensten, zodat zij hier 
graag met hun klanten over in gesprek gaan. Zo bouw je mee aan het succes van de klanten van BOS. 
 
Profiel Trainer 
• Je beschikt over diepgaande kennis op het gebied van IT & Telecom. Meer specifiek ben je deskundig 

als het gaat om producten en proposities op het gebied van glasvezelnetwerken, datanetwerken en 
internetverbindingen. Je bent enthousiast over je vak en de producten en diensten die gerelateerd 
zijn aan genoemde (netwerk)verbindingen: proposities op het gebied van security, cloud computing 
en ‘smart technology’ (mobiliteits-, governance-, energie-, e-commerce- en onderwijsoplossingen). 

• Je hebt werkervaring bij een infrastructuur partij of telecom operator in een commerciële rol 
(consultant, sales management, technical consultant). 

• Je volgt ontwikkelingen in de markt op de voet en bent in staat portfoliokennis en 
marktontwikkelingen te vertalen naar bruikbare informatie voor deelnemers. 
 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve- en didactische vaardigheden.  
• Je hebt ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van trainingen gericht op het overdragen van 

kennis. In je trainingen bent je gewend te werken met praktische klantcases. 
• Je kunt op een gestructureerde en overzichtelijk manier theoretische kennis uitleggen. 
• Je hebt ervaring met het werken met groepen, voelt aan wat individuele deelnemers nodig hebben en 

hebt de flexibiliteit om je daar op aan te passen, indien de situatie daar om vraagt. 
 
Interesse? 
Neem contact op met Watze Bakker, Manager Education & Development. Hij is bereikbaar via zijn email 
adres: watze.bakker@bos-com.nl. 


