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Over ons 
Mediabrands Netherlands B.V. is de mediaholding van o.a. UM, Initiative, Traffic4u, bGenius, Magna 
Global, YUNE en Spring Creek. Momenteel werken bij Mediabrands ongeveer 400 collega’s voor 
bekende (inter)nationale merken. Onze klanten verwachten uitstekende resultaten op het gebied 
van mediastrategie, - onderzoek, -planning, -inkoop en executie. Dit maken wij waar met een 
onderscheidende combinatie van effectiviteit, efficiency, impact en research based strategy. 
 
Onze mensen zijn daarbij ons belangrijkste kapitaal, zij maken immers het verschil. Het is enerzijds 
onze ambitie om onze huidige talenten verder te ontwikkelen en te behouden voor onze organisatie. 
Anderzijds willen wij ons als organisatie blijven door-ontwikkelen om een zeer aantrekkelijke en 
ambitieuze werkgever te zijn waardoor wij talentvolle nieuwe medewerkers aan ons kunnen blijven 
verbinden. 
 
Over de rol 
Binnen onze HR afdeling zijn wij op zoek naar een Learning & Talent Management Consultant voor 
onze vestiging in Amsterdam. Vanuit de verschillende HR disciplines ondersteunen wij onze mensen 
om ze in staat te stellen het beste uit zichzelf en hun werk te halen om zo als individu en als bedrijf 
continue te blijven groeien. Samen maken wij Mediabrands een top bedrijf om voor te werken, evenals 
de beste plek om continue te blijven leren. 

De HR afdeling bestaat thans uit 4 personen te weten een HR Director, een Payroll &Benefits 
Coördinator, een HR Medewerker en een Recruiter. 

De rol van Learning & Talent Management Consultant binnen dit team is 2-ledig.  
 
Enerzijds ben je verantwoordelijk voor het effectief identificeren, opzetten, implementeren en 
ontwikkelen van (innovatieve) talent gerelateerde projecten voor verschillende niveaus binnen onze 
organisatie. Denk daarbij aan Performance Management, Succession Planning, Cultuur projecten, 
Mentoring, Coaching en Groeipad mogelijkheden. Je waardeert daarbij de behoeften vanuit de 
organisatie, onderhoudt relaties met verschillende interne stakeholders en werkt hiervoor nauw 
samen met de Recruiter.  
 
Anderzijds ben je verantwoordelijk voor het faciliteren van de Learning mogelijkheden (volgens het 
70:20:10 principe)voor onze medewerkers. Je gaat je bezighouden met het ontwikkelen en 
verzorgen van (off- en online) learning mogelijkheden. Samen met onze Manager Learning & 
Development (vestiging Groningen) ontwikkel en optimaliseer je nieuwe en bestaande learning 
programma’s en verbeter je het aanbod voor onze medewerkers. Hierbij hoort eveneens het managen 
en beheren van ons Learning Management Systeem. 
 
Het uitwerken van (interne) trainingen, tools en materialen weet jij zelfstandig op te pakken. 
Daarnaast weet je als geen ander inspirerende sessies te geven aan onze medewerkers en geef je 
bevlogen trainingen op verschillende niveaus in onze organisatie. Je daagt jezelf uit en bent altijd op 
zoek naar nieuwe en aantrekkelijke manieren van kennisoverdracht en gedragsontwikkeling.  
 
Je hebt eveneens partnerships met externe providers, consultants en gecertificeerde trainers. Samen 
met hen maak je mooie proposities waarbij we altijd een unieke en effectieve leerervaring realiseren. 



 

Wij streven daarbij naar een actieve leercultuur waarbij medewerkers en leidinggevenden hun rol in 
het leerproces begrijpen en oppakken. 
 
Tot slot heb je een financiële verantwoordelijkheid m.b.t. het L&D budget. In samenwerking met de 
Manager Learning & Development (vestiging Groningen) zorg je er voor dat dit budget op een 
effectieve en efficiënte manier wordt ingezet en vergaar en interpreteer je data m.b.t. de 
verschillende Talent en Learning initiatieven ten behoeve van management rapportages. 
 
Stakeholders (intern. extern) 
 De medewerkers van Mediabrands NL 

 De managers binnen de diverse labels 

 Manager Learning & Development (vestiging Groningen) 

 (Senior) Recruiters (Amsterdam & T4U Groningen) 

 Externe providers, consultants & trainers 
 

Over jou 
 Je bent communicatief zeer vaardig en hebt een hoge gunfactor; 

 Je beschikt over een sterk empathisch vermogen en bent makkelijk te benaderen; 

 Je hebt een passie voor de ontwikkeling van talent en bent in het bezit van coaching 
vaardigheden; 

 Je stimuleert medewerkers om een actieve rol in te nemen bij hun ontwikkeling; 

 Je denkt kritisch en pro-actief mee bij de totstandkoming van groeipaden; 
 Je hebt een drive voor kwaliteit, bent nauwkeurig en weet jouw werk projectmatig goed te 

plannen, af te stemmen en te bewaken; 
 Je werkt graag samen en bent een echte teamplayer; 

 Je bent een stevige adviseur en beweegt je soepel in onze partner-organisatie; 

 Je beschikt over een WO/HBO Human Resources of aanverwante gebieden; 

 Je hebt 1-3 jaar ervaring in het geven en ontwikkelen van trainingen;  
 Je hebt ervaring met het analyseren van leerbehoeften en het managen van interne 

klanten/stakeholders; 
 Je hebt kennis van nieuwe vormen van opleiden en leren; 

 Je hebt ervaring/affiniteit met het ontwikkelen van (online) learning mogelijkheden en 70-20-
10 materiaal/leervormen; 

 Je spreekt vloeiend Nederlands & Engels (mondeling en schriftelijk). 


