
Vacature 

 

Commerciële Hoofdrolspeler  
 

Wij zijn Libre Foundation en zoeken een hoofdrolspeler in ons unieke concept. Hoe is je match met de 

volgende woorden: Purpose driven – Succesvol met klanten – Learning & development – Verbindend ? 

 

Wie wij zijn 

Purpose driven en verwachtingen overtreffend. Wij maken impact voor een betere wereld! Wij zijn de 
Tony Chocolonely van de opleidingsorganisaties.  
 

Libre Foundation zorgt ervoor dat leiders van lokale NGO’s in ontwikkelingslanden toegang krijgen tot 

hoogwaardige training in leiderschap en communicatie. Hierdoor stellen wij de lokale NGO’s in staat 

een grotere impact te maken. We financieren onszelf door opleiding, training en coaching te verzorgen 

bij onze betalende opdrachtgevers.  

 

Al 12 jaar maken wij een verschil. Met ruim 100 experts werken wij actief in 25 doelgroeplanden. Voor 

nu hebben we 200 trainingsprojecten bij NGO’s uitgevoerd en met een jaarlijks stijgende omzet 

breiden we dit uit. Verder hebben we een kantoor in Lima, zijn we officieel Social Enterprise en zijn we 

opgenomen in de Code Sociale Ondernemingen.  

 

Waarom ga jij voor Libre Foundation? 

 

‘Be the change you want to see in the world’ - Mahatma Ghandi 

 

We gebruiken vaak bovenstaande quote. Dat is waar wij als Libre Foundation voor staan. Wij maken 

impact en hebben ervaring. Spreekt dit doel je aan en wil jij werken met gemotiveerde krachtige 

professionals? Dan is dit jouw plek. Je krijgt vrijheid en we staan open voor je ambitie en groeiplannen. 

 

Wat wordt er van je verwacht? 

Jij bent de commerciële hoofdrolspeler die nieuwe betalende opdrachtgevers vindt en hen ontzettend 

blij maakt. Naast nieuwe opdrachtgevers verras je huidige klanten met echt toegevoegde waarde, 

zodat zij blijven terugkomen. Hierbij heb je de hulp van 80 toptrainers en 25 topacteurs. Om deze 

missie te volbrengen heb je ondersteuning nodig, en die krijg je. Onze officemanager wordt jouw 

rechterhand. Je rapporteert aan en spart direct met de oprichter.   

 

Wat doe je dan zoal?  

Je vindt nieuwe opdrachtgevers en werkt als partner met de bestaande. Dat doe je door slim en 

aanstekelijk te acquireren en prospecteren, via kanalen en methodes die bij je passen. Aan tafel, 

ontdek je telkens de vraag achter de vraag en je bedenkt de op maat gesneden aanpak. Daar waar 

nodig, maak je voorstellen en geef je pitches. Je bent continu bezig met het matchen van trainers en 

coaches met onze opdrachtgevers. Je leert zowel onze opdrachtgeves als onze trainers en coaches 

steeds beter kennen, dus dat matchen wordt op een gegeven moment heerlijk om te doen.  

Je wordt overigens geholpen door de oprichter die de key accounts beheert. Hij zal als een soort 

mentor voor je fungeren. Hij helpt je namelijk met didactiek en hij zal zelf ook af en toe inspringen bij 

bijvoorbeeld pilot-projecten. Wie weet kun je ook eens een rol nemen in de pilot-projecten. Laten we 

bij het begin beginnen, en zien waar er allemaal ruimte voor is.  

https://librefoundation.nl/opleidingsinstituut/team/
https://www.social-enterprise.nl/onze-leden/lid/libre-foundation-142
https://www.codesocialeondernemingen.nl/


 

Fijn als je dit meebrengt 

• Een HBO opleiding bij voorkeur in Opleidingskunde of Bedrijfskunde.  

• Je hebt een hoge drive, verantwoordelijkheidsgevoel en een diepe wens om bij te dragen aan 

een betere wereld.  

• Je hebt een open persoonlijkheid, je bent optimistisch van aard en je kan goed luisteren. 

• Je ziet kansen en pakt door. En als het even tegenzit geef je gewoon even wat gas bij.  

• Je kan overzicht houden, houdt van regelen en bent goed in acquisitie.  

• Je kunt overweg met flexible werktijden. Soms moet er nog wel eens iets in de avond of het 

weekend gebeuren. Dat kun je dan weer compenseren in de rest van de week.  

• Commerciële ervaring is een dikke pré, maar niet persé nodig. 

• Je bent bekend in de L&D wereld, of bent in staat jezelf snel wegwijs te maken in deze materie 

 

Voorwaarden en aanvullend op de rol 

• Het startsalaris zal liggen tussen de € 3.017,- en de € 3.256,-. We weten dat dat niet zo hoog 

is. We zijn een stichting met een maatschappelijk karakter, en dat is wat je terug ziet in het 

salaris van ons allen.  

• Startdatum wordt vermoedelijk 1 september 2020, al brengen we dit in lijn met wanneer we 

naar oprachtgevers toe mogen 

• Je werkt 24 tot 32 uur in de week.  

• We bieden je een arbeidsovereenkomst aan van 12 maanden.  

• Je krijgt 24 vakantiedagen op fulltime basis. 

• Je krijgt een laptop en telefoon van de zaak 

• Pensioenopbouw doe je bij Libre in eigen beheer: je krijgt hiervoor een werkgeversbijdrage 

van 6,7% op je brutosalaris. 

• Dit is een rol waar je ín kan groeien. Dat verwachten we eerlijk gezegd ook. Daarom zoeken 

we iemand die bij Libre Foundation komt werken en een horizon van 3+ jaar voor ogen heeft. 

 

 

Hoe ziet het sollicitatieproces eruit, in deze bijzondere maanden 

De vacature staat open tot we een kandidaat (m/v) benoemd hebben. Wij zien hiervoor twee routes: 

in april en mei komen we al met de ideale kandidaat in contact, waarmee we gesprekken voeren en 

samen een logische startdatum afspreken. Hiervoor starten we vanaf heden met verkennen en 

kennismaken, dus stuur ons vooral al je CV en je motivatiebrief, dit kan naar erik@librefoundation.nl. 

Je kunt ook bellen met Erik Bos: 06 4213 7029.  

 

Tweede route: als er meer helderheid is over versoepeling van de Corona-maatregelen én er is nog 

niemand op ons pad gekomen, gaan we actief werven. Dan een meer klassieke route met 

briefselectie, eerste gesprek, referentiecheck, mogelijk assessment en tweede gesprek.  

 

Voel je dus zodra je dit leest alvast geroepen om te reageren, dan pakken wij het vervolgens op een 

logische en samenwerkende manier op.  

 

 

 

mailto:erik@librefoundation.nl

