Werft voltijds aan

Learning Content Specialist
Yesplan is intuïtieve en personaliseerbare planning-software voor evenementen, teams en materialen, en
wordt gebruikt door kleine en grote theaters, concertzalen en evenementenorganisaties over heel België,
Nederland, Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Om de schaalbaarheid van Yesplan te vergroten, zetten we sterk in op het verbeteren van de
kennisoverdracht naar onze klanten op een efficiënte manier.
Heb je al enkele jaren ervaring in content maken voor klantenopleidingen? Dan ben jij misschien wel onze
eerste fulltime learning content specialist die we zoeken om onze scale-up fase mee in goede banen te
leiden.
Herken je jezelf in onderstaande beschrijving?

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Je staat in voor het maken van alle product content in de organisatie.
Je maakt, in samenspraak met het team van Accountmanagers en de Product Director, de vertaalslag van
de vooropgestelde strategie naar een concreet actieplan.
Je maakt nieuwe opleidingscontent in de vorm van tekst, beeld en video.
Je beheert en onderhoudt de content.
Je werkt systematisch de producthandleidingen bij na elke release.
Je coördineert de vertalingen van alle content en bent verantwoordelijk voor het budgetbeheer hiervan.

Jij
•
•
•
•
•
•
•

Hebt geweldige copywriting skills in het Nederlands en Engels (Frans is nice to have)
Kan overweg met video- en audiobewerking en grafische programma’s.
Bent analytisch aangelegd.
Bent een goede verbale en visuele communicator.
Kan goed luisteren en bent een uitstekende observator.
Bent kritisch, nieuwsgierig en gretig om bij te leren.
Bent overtuigd dat het eindresultaat beter is door teamwork.

Wij bieden jou
•
•
•
•
•

De nodige ondersteuning in jouw job door samenwerking met een hecht Accountmanagement-team en de
Product Director.
De kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de schaalbaarheid van Yesplan in de verdere
internationalisering.
Een fijne, open sfeer in een kantoor in centrum Gent.
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een aantrekkelijk loonpakket inclusief extra-legale voordelen (laptop en telefoon naar keuze, hospitalisatieen groepsverzekering, maaltijdcheques) dat je deels kan uitbreiden volgens je eigen behoeften.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur als de bliksem je cv naar jobs@yesplan.be. We wachten vol spanning!
www.yesplan.be

