Pearson Benelux zoekt voor het Clinical team een:

(Junior) Test Consultant
Full time (5 dagen/37,5 uur, 4 dagen is bespreekbaar)
Pearson Benelux B.V., onderdeel van één van ’s werelds grootste uitgeverijen, is toonaangevend
in het uitgeven van wetenschappelijk onderbouwde psychologische meetinstrumenten.
Pearson ontwikkelt instrumenten voor de Gezondheidszorg, Onderwijs en Logopedie en Human
Resources op het gebied van diagnose, selectie, ontwikkeling en studiekeuze om mensen van
alle culturen en leeftijden te bedienen.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Informeren en adviseren van klanten met betrekking tot de inzet en het gebruik van de
(nieuwe) producten en digitale platformen die Pearson aanbiedt;
Het geven van productpresentaties middels webinars of tijdens beurzen, themadagen
en congressen;
Meedenken met de klant, alsmede het verzamelen en terugkoppelen van marktontwikkelingen en klantbehoeften teneinde onze producten en diensten te verbeteren;
Zorgdragen voor de afhandeling van inhoudelijke vragen, klachten en problemen met
betrekking tot het gebruik en de interpretatie van onze instrumenten en diensten;
Het inhoudelijk ondersteunen van de afdelingen Marketing, Sales en onze Academy.

Wie ben jij?
Wij zoeken een nieuwe collega met de volgende eigenschappen:
• Je hebt een hbo/wo-opleiding psychologie/psychodiagnostiek of vergelijkbaar werk- en
denkniveau door opleiding en/of ervaring;
• Kennis van psychologische meetinstrumenten is een pre;
• Je beschikt over een klant- en resultaatgerichte instelling. Je neemt graag initiatieven en
je vindt het leuk om klanten inhoudelijk te kunnen adviseren over de inzet van
testinstrumenten;
• Je hebt een uitstekende kennis van de Nederlandse taal en een goede kennis van de
Engelse taal.
Wat krijg je ervoor terug?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan in een professionele, internationale en
informele werkomgeving. Je komt te werken in een team van zeven personen. Op het moment
werken wij vanwege COVID-19 nog voornamelijk vanuit huis, maar ons kantoor is gevestigd op
loopafstand van station Amsterdam Sloterdijk.
Pearson biedt een marktconform salaris (CAO Uitgeverijbedrijf), een contract voor bepaalde tijd

met uitzicht op een vast dienstverband en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder:
•
•
•
•
•

een bonusregeling;
pensioenregeling;
27 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband);
reiskostenvergoeding;
een vergoeding voor de zorgverzekering.

Ben je geïnteresseerd?
Herken je jezelf in het profiel en lijkt deze functie je uitdagend?
Solliciteer dan z.s.m. door jouw cv én motivatiebrief te sturen naar:
recruitment.peb@pearson.com t.a.v. de HR afdeling.
Voor informatie kun je contact opnemen met Monika Wojciechowska op 020-581 55 00 of via email: monika.wojciechowska@pearson.com
Meer over ons weten? Bezoek dan onze website https://www.pearsonclinical.nl/
Je hoort binnen 2 weken na je sollicitatie van ons of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Cv's en e-mails die we ontvangen worden vertrouwelijk behandeld. Alle persoonsgegevens
zullen we uiterlijk 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderen. Voor
meer info zie ook AVG.
•
•
•

Alle aanmeldingen worden gelijk en inhoudelijk behandeld, anoniem solliciteren wordt
gewaardeerd.
We kijken verder dan (geldigheid van) diploma’s.
Wil je iets zeggen over hoe deze vacature inclusiever kan? We horen het graag.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

