
 
 

 

 

 
SCHOONHEID VEREIST PERSOONLIJKHEID, TALENT EN ERVARING.  

MARIA GALLAND PARIS IS EEN INTERNATIONAAL GERENOMMEERD BEDRIJF VOOR PROFESSIONELE COSMETICA. START EEN 

NIEUWE FASE IN JE CARRIÈRE, SLUIT JE AAN BIJ HET TEAM VAN MARIA GALLAND PARIS EN DEEL IN HET SUCCES.  

 

OM ONS TEAM VAN PROFESSIONELE MARIA GALLAND PARIS-TRAINERS TE VERSTERKEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN... 

 

TRAINING MANAGER BENELUX (M/V)  
 
Wij zijn op zoek naar een ervaren Training Manager met een sterke commerciële instelling, die de educatiestrategie van onze 
organisatie uitvoert, toezicht houdt op de implementatie ervan en de resultaten ervan beoordeelt.  
Als Training Manager vergroot je de vaardigheden, prestaties en kwaliteit van het werk van onze klanten en ondersteun je de 
ontwikkeling van hun dagelijkse business.  
 Je geeft training-seminars en in-salon trainingen en ondersteunt gerichte events voor nieuwe en bestaande Maria Galland Paris-
klanten.  
Je presenteert en demonstreert nieuwe producten en behandelingen, helpt onze klanten met technische informatie en 
rapporteert regelmatig aan je lokale manager.  
Je verantwoordelijkheden omvatten het aansturen en motiveren van je team en het onderhouden van hun vaardigheden en 
kennis. Daarnaast ondersteun je waar nodig de opleiding van intern personeel. 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Het opstellen van een jaar l ijkse trainingskalender die aansluit  bi j  de behoeften en verwachtingen van onze k lanten, 
in l i jn met de internationale strategie.  

• Het implementeren van nieuwe opleidingsmodules ontwikkeld door het internationale hoofdkantoor van Maria 

Galland Paris   

• Het periodiek  monitoren en evalueren van de effectiviteit  van het trainingsprogramma, het succes en de ROI  en 
hierover rapporteren aan het internationale hoofdkantoor.   

• Opbouwen en beheren van het opleidingsbudget  

• Dageli jkse planning van het trainingsteam  

• Het bijwonen van de internationale Train de trainer -vergaderingen 

• Het up to date houden van de kennis rond opleidingstrends, ontwikkelingen en best practices  

 

WIJ VRAGEN 

• Aantoonbare werkervaring als  Training Manager (bij  voorkeur in professionele cosmetica)  

• Uitstekende communicatieve en le idinggevende vaardigheden, je  spreekt gemakkeli jk  voor publiek  

• Organisatietalent met effectieve mult itask -  en t imemanagement-vaardigheden 

• Vertrouwd met k lassieke en moderne trainingsmethoden (k lassikale training, incompany coaching, e- learning, 

workshops, rol lenspel,  etc. )  

• Ervaring in het opstellen en uitvoeren van succesvolle  trainingsprogramma's is  een vereiste 

• In staat een sterk  verslag te schrijven en de database bij  te  houden  

• Goede computer-  (Microsoft  Office-programma's) en database-vaardigheden  

• Professionele kennis van het geschreven en gesproken Nederlands, Frans en Engels  

 
 

WIJ BIEDEN 

• Computer , smartphone,  auto  

• Volledige  Maria Galland Paris- training 

 

GEÏNTERESSEERD? STUUR, BIJ VOORKEUR PER POST, JE CV EN EEN KORTE MOTIVATIEBRIEF MET FOTO NAAR: 
Jeanne van Rijthoven: jvr@maria-galland.be 
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