Functieprofiel

Ontwikkelaar examenvragen SEU

Plaats in de organisatie
Ressorteert onder de examencommissie

Doel van de functie
Het ontwikkelen van online examenvragen, inclusief antwoorden, om het SEU examen
Uitzendmedewerker en/of SEU examen Payroll op een kwalitatief hoog niveau en in
overstemming met de ontwikkelingen in de markt te organiseren.

Functie-omvang
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt en in het kader van onderhoud van de
vragenbank formuleer je nieuwe vragen. We schatten de tijdsbesteding op 50 uur per jaar.

Kennisniveau
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
aantoonbare actuele ervaring in - en affiniteit met de flexbranche;
aantoonbare en actuele kennis van relevante wet- en regelgeving (m.n. uitzendcao’s)
aantoonbare affiniteit met opleiding en examinering;
goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, in woord en geschrift.

Verantwoordelijkheden
1.
2.
3.
4.
5.

opstellen van online examenvragen en antwoorden met betrekking tot de
onderwerpen Uitzendkennis en/of Sociale Zekerheid;
examenvragen en antwoorden zijn gebaseerd op de SEU-eind- en toetstermen en
voldoen inhoudelijk en qua beheersingsniveau aan onze toetstechnische criteria;
bijstellen van examenvragen op basis van feedback op de concepten;
herkennen van relevante ontwikkelingen in de uitzendbranche en voorstellen doen
om deze te verwerken in de examenvragen en onderwerpen;
aanwezig bij besprekingen met examencommissie en vragenontwikkelaars, indien
gewenst.

Bevoegdheden
Het opstellen van opgaven en antwoorden Uitzendkennis en/of Sociale Zekerheid voor de
SEU-itembank, met gebruikmaking van de verschillende gesloten vraagvormen.

Verdere vereisten
•
•

Geheimhouding met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden.
Niet werkzaam bij een organisatie die opleidt voor de SEU-examens.

Begeleiding en tijdsbesteding
•
•

Uiteraard begeleiden wij nieuwe vragenmakers bij de start met bijv. een training
vragen maken.
We schatten de tijdsbesteding in op maximaal 50 uur per jaar, afhankelijk van de
ontwikkelingen in de markt. Afhankelijk van deze ontwikkelingen en in het kader van
onderhoud van de vragenbank formuleert de ontwikkelaar nieuwe vragen. Deze
werkzaamheden zullen vooral projectmatig zijn, enkele keren per jaar. Uiteraard
stemmen we de planning af.

Informatie & contact
Neem voor meer informatie over de functie-inhoud, vergoeding en tijdsbesteding contact op
met Barbara Kramer, manager SEU, telefoon 06-20621691
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