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Beheerder ASTRIN ACADEMY Trainings- & Innovatielab 
GEZOCHT: Technische enthousiasteling met passie voor ontwikkelen van mensen en 
innovatie in de smart infratechniek! 

Ben jij iemand die mensen meekrijgt, die opleiden belangrijk vindt, die innovatieve 
ontwikkelingen weet door te vertalen naar concrete opleidingen of programma’s én die 
ondernemend en commercieel is? Dan ben jij de perfecte kartrekker voor het beheer van ons 
Trainings- & Innovatielab van onze Smart Infra Academy. 

Altijd al gedroomd om te ondernemen en je ‘eigen winkel’ te runnen? 
Hoe tof is het om een net nieuw ingericht Training- en Innovatielab onder je hoede te krijgen 
dat je mag gaan exploiteren? Je krijgt er ook nog eens twee nieuw ontwikkelde SMART MBO 
keuzemodules bij én een compleet nieuwe Post HBO-opleiding bij om verder te ontwikkelen. 
En niet onbelangrijk: een aantal mooie partners die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt en 
commitment hebben afgegeven om ook de komende periode aan je zijde te staan bij de 
verdere doorontwikkeling van deze nieuwe Smart Infra Academy. Dat fundament is al 
gelegd. Het is nu aan jou om dit verder uit te bouwen en tot een succesvol ‘bedrijf’ te maken. 

‘Ondernemen vanuit een Stichting’ 
We hebben deze nieuwe Academy ondergebracht in een stichting. Je gaat dus niet risicovol 
ondernemen, je krijgt gewoon een aanstelling en een salaris of wil je als zzp-er aan de slag? 
Ook dit is bespreekbaar. De ASTRIN Academy is een soort ‘start-up’, dus we vragen een 
hoge mate van initiatief en ondernemerschap. Wij denken dat deze functie 2 a 3 dagen per 
week inzet vragen. Kan je het in mider tijd doen of denk jij met meer inspanning het succes 
van de Academy te laten groeien? We gaan hierover graag in gesprek met je. 

Concreet betekent dit dat je dagelijks bezig bent met: 

– Vertalen van innovatieve ontwikkelingen naar onderwijs, cursussen, workshops,
inspiratiedagen, programma’s, etc. naar leeropstellingen in het lab 

– Onderhouden van contacten met leveranciers en partners voor het functioneren
van de leeropstellingen; 

– Onderhouden van samenwerkingsrelaties met onderwijsinstellingen op MBO- en
HBO-niveau; 

– Het regelen van docenten en/of sprekers/experts uit de praktijk;
– Het ondersteunen van (praktijk)docenten
– Het coördineren van het beheer en actueel houden van de opstellingen binnen het

lab; 

en vooral veel aanjagen en motiveren van de betrokken stakeholders (van docenten tot aan 
de partnerbedrijven) om de ASTRIN Academy tot een blijvend succesvolle Academy te 
maken! 

Wie zijn onze partners en wat voor soort opleidingen verzorgen we dan? 
Wij werken voor partijen in de Smart infra die Smart Cities realiseren. Specifiek daarbinnen 
op gebied van slimme verkeerspleinen (iVRI installaties), Openbare Verlichting en Stedelijk 
Watermanagement. Denk dus aan aannemers die dergelijke werken realiseren en 
onderhouden, maar ook de gemeentes, provincies en waterschappen die hiervoor 
verantwoordelijk zijn. Het gros van de cursisten zal bij dit soort organisaties werken. De 
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opleidingen, trainingen, cursussen en events gaan dus vooral over de ‘smart’ toevoegingen 
aan bestaande en/of nieuwe infra. Denk aan slimme installaties, allerlei sensoren en 
meetapparatuur, communicatietechnologie en IoT netwerken, besturingssoftware, apps, etc. 
waarmee we snellere verkeersdoorstroming mogelijk maken, de milieu-uitstoot verlagen, de 
veiligheid op straat/weg vergroten, het onderhoud voorspelbaar maken, etc.  

In ons Training- en Innovatielab demonstreren we deze slimme toepassingen, bouwen we 
aan nieuwe proefopstellingen, leiden we mensen op en verzorgen we praktijklessen en -
examinering.  

 

We geloven in open innovatie en de kracht van samenwerken 
Ook al zijn sommige partners concurrenten van elkaar, deze Academy is gezamenlijk 
opgezet, omdat iedereen gelooft in de kracht van samenwerken en open innovatie.  

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Ook jij zult dus overtuigd moeten zijn van de 
kracht van samenwerking. 

 

Wie zoeken wij? 
Wij zijn een kleine organisatie, wat vraagt om een hands-on mentaliteit. Tegelijkertijd werken 
we intensief samen met veel partners en zijn er vele belanghebbenden, dus we zoeken 
iemand met een can do-mentaliteit die de stakeholders goed informeert en betrekt op de 
juiste momenten. 

Dus… 

• … ben jij lekker ondernemend; 
• … heb je passie voor ‘Smart’ en ‘Infra’; 
• … ben je bekend met de wereld van onderwijs; 
• … kun je goed samenwerken met anderen; 
• … ben je een zelfstarter; 
• … zit je boordevol met ideeën en energie; 
• … ben je in staat om ideeën om te zetten in concrete events en trainingen; 
• … ben jij in staat om mensen (en bedrijven) te verbinden; 
• … én ben je klaar voor een mooi nieuw avontuur? 

Stuur dan je CV en motivatie dan naar gertjan.eg@astrin.nl of johan@hellonewday.nl 

Of bel Gertjan gewoon op 06 – 40 65 70 10 of Johan op 06 – 55 75 89 73 

 


