
Ga jij naam maken op het terrein van e-Learning en e-HRM?

KPMG People Solutions  De groep e-Workforce –

onderdeel van KPMG People Solutions – adviseert

organisaties over de toepassing van Internettech-

nologie op het gebied van HRD en HRM: denk aan

leren, kennismanagement, werving en selectie en

arbeidsvoorwaarden. Technologie is een hulpmid-

del om mensen beter te laten functioneren en pro-

cessen beter te laten verlopen. 

We adviseren op dit brede terrein en helpen bij het

selecteren en implementeren van de ondersteu-

nende technologie. Bij dit alles hebben we veel oog

voor inhoudelijke en veranderkundige aspecten.

De e-Workforce-consultants binnen People Solu-

tions helpen organisaties op strategisch niveau én

staan garant voor de implementatie van de geko-

zen oplossing. Kerndiensten van e-Workforce zijn:

e-Learning, e-HRM, e-Change en e-Knowledge-

Management. Door uitbreiding van de werkzaam-

heden van e-Workforce in De Meern zoeken we

nieuwe collega’s.

Senior consultant e-Learning

De functie  Je adviseert klanten op e-Learning-

gebied, waarbij het draait om de vraag: hoe kun

je leerprocessen in organisaties met behulp van

internettechnologie ondersteunen? Op dit speci-

fieke terrein ontwikkel je oplossingen en ben je

als projectmanager verantwoordelijk voor de uit-

voering van deze e-Learning-oplossingen. Bij de

implementatie werk je nauw samen met de tech-

nisch projectmanager. Bovendien maak je deel uit

van het research- en developmentteam dat nieuwe

concepten ontwikkelt over hoe organisaties de leer-

en ontwikkelfunctie kunnen inrichten met behulp

van nieuwe technologieën. 

De eisen  Als senior consultant heb je een ruime

ervaring op het gebied van leren, opleiden en per-

soneelsontwikkeling binnen organisaties en het

adviseren van relaties op deze gebieden. Daarbij

heb je deze ervaring de laatste jaren toegespitst op

e-Learning, bij voorkeur na een universitaire stu-

die als onderwijs- of opleidingskunde. Je hebt een

bovengemiddelde affiniteit met internettoepassin-

gen en de mogelijkheden van internettechnologie.

En het verleggen van grenzen en het ontginnen

van nieuwe gebieden zit je in het bloed. Ook heb

je ervaring als projectmanager in complexe omge-

vingen. Belangrijk is dat je goed samen kunt wer-

ken met andere disciplines.Wat e-Learning betreft,

heb je basiskennis van zaken zo divers als leerma-

nagementsystemen (LMS), contentmanagement-

systemen (CMS), leer-communities, standaarden

(SCORM, AICC, IMS, IEEE) en synchrone en asyn-

chrone omgevingen. En een gedegen kennis van

een deel van deze gebieden.

Voor meer informatie over deze functie kun je con-

tact opnemen met HarmWeistra, senior manager,

telefoonnummer (030) 658 10 38.

Senior consultant e-HRM

De functie Je adviseert klanten op e-HRM-gebied

en ontwikkelt oplossingen op het snijvlak van 

humanresourcesmanagement en toepassing van

webtechnologieën. Daarbij maak je deel uit van het

research- en developmentteam dat nieuwe concep-

ten op dit gebied ontwikkelt. Als projectmanager

ben je verantwoordelijk voor de implementatie

van deze e-HRM-oplossingen. Bij implementatie-

trajecten werk je nauw samen met de technisch

projectleider van e-Workforce. 

De eisen Je hebt een ruime ervaring op het gebied

van humanresourcesmanagement en het advise-

ren van relaties op deze gebieden. 

Daarbij heb je deze ervaring het laatste jaar toege-

spitst op e-HRM. Je hebt een bovengemiddelde

affiniteit met internettoepassingen, de mogelijk-

heden van internettechnologie en de impact hier-

van op het HRM-proces. Het verleggen van grenzen

en het ontginnen van nieuwe gebieden zit je in het

bloed. Ook heb je ervaring als projectmanager in

complexe omgevingen. Belangrijk is dat je goed

samen kunt werken met andere disciplines.

Voor meer informatie over deze functie kun je con-

tact opnemen met Marcel Knotter, senior manager,

telefoonnummer (030) 658 16 01.

Technisch projectmanager 

e-Learning en e-HRM

De functie  Je verzorgt de technische implemen-

tatie van zelfs zeer complexe vernieuwende 

e-Learning- en e-HRM-concepten en participeert

in de ontwikkeling van deze concepten vanuit het

technische domein. e-Workforce hanteert in deze

concepten voor haar klanten een groeifasenmodel.

Daarbij moet je in staat zijn om een zeer complexe

systeemimplementatie en -integratie van meer-

dere standaardsoftwarepakketten te realiseren én

een eenvoudige, volledig zelf te ontwikkelen maat-

werkoplossing. Bij de technische implementatie

werkt e-Workforce samen met vele diverse tech-

nische partners. Een kritische succesfactor vooral

ook van jou bij e-Workforce is het gezamenlijk ont-

wikkelen van concepten met deze partners, het

uitbesteden van activiteiten en het bewaken van

de oplevering.

De eisen Je hebt als projectmanager meerdere ja-

ren ervaring met de technische implementatie en

de ontwikkeling en bouw van software in een inter-

netomgeving. Dit combineer je met een aantoon-

bare affiniteit met leren in netwerkomgevingen of

met humanresourcesmanagement. Je doorziet de

belangrijke ontwikkelingen in internettechnologie

en de impact hiervan op het proces van e-Learning

en e-HRM. De basis voor succes in deze functie is

een academisch werk- en denkniveau. Graag zien

we ook dat je ervaring hebt met een van de vol-

gende diverse zaken: ontwikkelmethoden als IAD,

RAD, DSDM; systeemintegratie van SAP, People-

soft en Oracle; internet- en e-learningstandaarden

als XML, IMS, IACC en SCORM; internettechnolo-

gieën als TCP-IP en HTTP protocol; internetpro-

grammeertalen en -methoden als Java en ASP;

technische architectuurconcepten, in het bijzonder

gebaseerd op Cisco-technologie; en internetbe-

veiliging.

Voor meer informatie over deze functie kun je con-

tact opnemen met Cas Egelie, senior consultant,

telefoonnummer (030) 658 25 90.

Ben je geïnteresseerd in een van deze functies, dan

kun je ook meteen een sollicitatiebrief met cv stu-

ren naar KPMG Consulting, Peter Zijlema (perso-

neelsmanager), Postbus 155, 3454 ZK De Meern.

E-mail: zijlema.peter@kpmg.nl. Meer informatie

over KPMG vind je op internet: www.kpmg.nl.

KPMG werkt als wereldwijde pro-

fessionele dienstverlener voor een

op de drie multinationals uit de

internationale top 1000. De 103.500

collega’s op 821 vestigingen in 

159 landen realiseren jaarlijks een

omzet van ruim 12 miljard dollar.

Bij KPMG Nederland werken zo’n

5000 mensen, van wie 800 binnen

KPMG Consulting, een van de 

prominente managementadvies-

bureaus in Nederland.


