
 

Examinatoren Beroepscommunicatie voor de salarisprofessional  

Stichting eX:plain is het kennis, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en 
professionele ontwikkeling. Met ieder jaar zo’n 400.000 examenkandidaten, zijn we een van de 
grootste onafhankelijke examenorganisaties in Nederland. 

De Associatie voor Examinering is onderdeel van eX:plain en richt zich met name op de financieel-
administratieve- en salarissector. De ontwikkeling en afname van examens, examendiensten en 
beroepsregistraties behoren ook tot onze dienstverlening. 

Voor de Associatie zijn we op zoek naar: 

(freelance) Examinatoren voor het online examen Beroepscommunicatie voor de 
salarisprofessional  

 
Communicatieve en adviesvaardigheden worden steeds belangrijker voor de beroepsgroep van de 

salarisprofessional.  
Met het certificaat Beroepscommunicatie voor de salarisprofessional, laat de salarisprofessional zien 
communicatievaardigheden tot in de puntjes te beheersen, zoals uitleg geven aan medewerkers, 
advies geven aan het management en overtuigen van de directie. 
Het online examen Beroepscommunicatie voor de salarisprofessional is onderdeel van het 
Associatiediploma Vakopleiding Payroll Services (VPS®). 
 
Als Examinator speelt u een belangrijke rol in het certificeren van deze professionals. 

 
Functie-inhoud  
De belangrijkste taken zijn:  
• U beoordeelt vanuit inhoudelijke expertise op objectieve en betrouwbare wijze of voldaan 

wordt aan de beoordelingscriteria.  
• U onderbouwt uw beoordelingen schriftelijk en op valide en begrijpelijke wijze. 
•  U zorgt voor een correcte afwikkeling van het administratieve proces. 
• U verbetert voortdurend de kwaliteit van uw werkwijze door actuele ontwikkelingen te volgen 

en op uw eigen werkwijze te reflecteren. 
 
Wat verwachten wij?  
U voldoet aan de volgende vakinhoudelijke eisen:  
• Een afgeronde opleiding en aantoonbare en gerichte praktijkervaring op het gebied van 

communicatie;    
• Inhoudelijke kennis van salarisadministratie is een pré; 
• Minimaal hbo werk- en denkniveau; 
• Ervaring met online examinering is een pré.  
 
Informatie en sollicitatie  
Bent u enthousiast geworden en denkt u, na een korte training, aan de slag te kunnen als 
examinator? Stuur dan een korte motivatie en uitgebreid cv. 
 
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Marije Blankvoort, via 
M.Blankvoort@associatie.nl.  
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