
                     Vacature  
 

Iets voor jou? Docent MTM-cursussen (op afroep, met afstemming), 

en tevens bereid is om Executive Director taken over te nemen. 

Leid je als Industrial Engineer graag volwassenen op? Dan is dit jouw kans, bij gevarieerde klanten in 

de Maakindustrie en Logistiek. Opleiden in cursussen als MTM-1, MTM-UAS, EAWS, ProKon en MTM-

Logistiek in de Benelux-landen.  

Dit houdt in 

▪ Het geven van MTM-cursussen bij bedrijven, openbaar of online 

▪ Het stapsgewijs overnemen van Executive Director parttime taken, als het actueel houden van 

cursusmateriaal (inclusief vertaalwerk). Daarnaast contacten onderhouden met de MAB-raad, 

bedrijven en One-MTM (overkoepelende wereldorganisatie). Tevens hoort het regelmatig 

bijwerken van de website en LinkedIn (actualiteit, cursusaanbod, e.d.) tot de activiteiten. Naast 

bijkomende activiteiten (offertes, facturen, correspondentie, e.d.). Tot slot het organiseren, 

voorbereiden en begeleiden van de jaarlijkse conferentie op locatie. 

▪ Gevarieerd werk en qua dagindeling variabel, van 0 tot 12 uur werk per dag. (50 - 90 uur per 

jaar) 

Wat wordt van je verwacht 

Bekendheid met MTM-methoden en tijdnormering voor planning, kostprijs, etc. Het liefst als 

MTM-docent gecertifieerd. Anders bereid tot het volgen van trainingen, afgerond met examens. 

Flexibel om deelnemers gedurende 1 of meer weken binnen de Benelux op te leiden. Gewenste 

talenkennis: vloeiend Nederlands, Frans en Engels (Duits is een grote pré) 

Naast de bereidheid je actief in te gaan zetten voor de MTM Association Benelux, is ook het 

toepassen van de MTM-methodieken in de praktijk belangrijk. Hierbij komen sterk analytische 

eigenschappen goed van pas. 

Opleidingsniveau 

Bedrijfskundige (Arbeidskunde) of Industrial Engineer achtergrond op HBO of VWO-niveau 

MTM Association Benelux (MAB) 

MTM heeft tot taak het verbreiden van de MTM-methoden, door cursussen, lezingen. Zij dient 

tevens als ontwikkel- en kennisplatform. De MAB-raad wordt vertegenwoordigt door leden met 

een MTM-achtergrond, uit België, Luxemburg en Nederland. Naast de jaarlijkse conferentie, komt 

de raad minimaal 1 keer per jaar samen, op een centrale locatie. Tevens is er contact met andere 

MTM-verenigingen, eventueel via One-MTM.  

Je interesse is gewekt of heb je nog vragen? Mail dan direct: office@mtmbenelux.eu of reageer 

telefonisch: +31 77-3743700. Sollicitaties zijn welkom tot en met 14 april. Reactie gegarandeerd. 

Jos Valkenburg, 

namens MTM Association Benelux 
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