
 
Sales Manager Laaggeletterdheid 
 
Werkgebied:  Landelijk 

Standplaats:  nader te bepalen 

Uren per week: 32-40 uur 

Dienstverband: bepaalde tijd, uitzicht op een vaste aanstelling 

 
Beschik jij over een groot netwerk binnen het sociale domein? Weet je welke wegen 

je binnen Gemeenten moet bewandelen om onze dienstverlening bij de juiste 

mensen onder de aandacht te brengen? Ga met ons de uitdaging aan in het 

terugdringen van laaggeletterdheid. 

 
Als Adviseur Laaggeletterdheid bij Capabel Taal weet je je huidige netwerk en kennis van  

dit actuele thema in te zetten met als doel het binnenhalen van aanbestedingen. Met jouw 

vasthoudende, commerciële en proactieve instelling weet je bij  de juiste mensen aan  

tafel te komen. Je rapporteert aan de directie van Capabel Onderwijs Groep. 

 
Wat verwachten wij van jou? 

 Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding 

 Je beschikt over minimaal vier jaar relevante werkervaring in een commerciële functie 

 Aantoonbare ervaring binnen het sociale domein alsook met lokale partners 

 Inzicht in complexe en maatschappelijk vraagstukken 

 Kennis van en ervaring met aanbestedingen binnen het sociale domein  

 Kennis en ervaring met de doelgroep NT1 en rondom het thema Laaggeletterdheid, in het 

bijzonder van Taal en Educatie 

 Je voelt je thuis binnen het (Gemeentelijke) sociale domein en je schakelt makkelijk op 

verschillende niveaus 

 Je beschikt over een groot en relevant netwerk 

 Naast het genereren van new business weet jij de klanten te behouden én uit te bouwen 

 Flexibiliteit. Onder andere m.b.t. reizen (je reist door het hele land) en tijdens deadline 

gevoelige periodes 

 Je bent resultaat- en doelgericht, ondernemend, nieuwsgierig en zelfstandig 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

 Veelzijdige en zelfstandige functie binnen een dynamische en innoverende organisatie 

 Een bruto salaris tussen de €3500 en €5500 o.b.v. 40 uur afhankelijk van je ervaring  

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling 

 25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur) 

 8% vakantiegeld 

 Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen 

 Professionele werkomgeving         

 Deskundige en betrokken collega ’s 

 Goede balans tussen werk en privé 

 Pensioen 

 Collectieve zorgverzekering 

 



 
Sales Manager Laaggeletterdheid 
 
Werkgebied:  Landelijk 

Standplaats:  nader te bepalen 

Uren per week: 32-40 uur 

Dienstverband: bepaalde tijd, uitzicht op een vaste aanstelling 

 
 Bijdrage aan een fitnessabonnement 

 Aantrekkelijk en vernieuwd fietsplan 

 Laptop en smartphone 

 Auto van de zaak/reiskostenvergoeding 

 
Over Capabel Taal 

Capabel Taal is de grootste aanbieder van inburgeringscursussen, staatsexamentrajecten  

en taaltrainingen. Met taal- en praktijkcoaches begeleiden wij burgers (NT1 en NT2) 

resultaatgericht, zowel bij het behalen van het inburgeringsexamen als bij duurzame  

participatie in de samenleving. Gemeenten en COA zijn onder andere onze opdrachtgevers.  

Onze werkwijze kenmerkt zich door kwaliteit via het ontwikkelen van perspectief en  

beweging en het vinden van creatieve oplossingen met een baanbrekend karakter. Wij  

begeleiden cliënten zowel individueel als in groepen. Daarnaast hebben wij ruime ervaring  

met duale trajecten, zowel de combinatie van taal en werk als de combinatie van taal en 

opleiding. 

 
Capabel Taal is onderdeel van de Calder Holding, een bundeling van bedrijven op het  

gebied van Zorg, Onderwijs en Werk. Een sociale onderneming waar maatschappelijke en 

economische impact wordt gecreëerd. Niet voor niets is ons motto: van Inactief naar Actief.  

Onze visie is dat mensen van betekenis willen zijn en dat participeren in de maatschapp ij 

daarvoor het beste middel is. 

 

Geïnteresseerd? 

Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Stuur je CV  

en een korte motivatie naar sollicitatie@capabel.nl Wil je eerst meer inhoudelijke  

informatie? Neem dan gerust contact op met Aura Laumen of Barbara van Beek via  

030-2855500. 
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