
 

 

Getuige zijn van de persoonlijke groei van een ander, dat is waar jij een kick van krijgt! Jij wordt 
enthousiast van alle onderwerpen die betrekking hebben op leren in de organisatie. Of het nu gaat 
over het trainen van een grote groep medewerkers of over een individuele coaching die jij zelf 
verzorgt, jouw doel is om je collega’s en de organisatie te laten excelleren! Je verstaat bovendien de 
kunst van het inzichtelijk maken van de waarde die jouw werk toevoegt; in commerciële zin. Kortom; 
jij bent de Trainer die AccorHotels zoekt voor haar hotels in België en Luxemburg! 
 
De functie 
Als Trainer  voor de Belux maak je onderdeel uit van ons Europese Academy. Gezamenlijk hebben we 
een belangrijk hoofddoel: het ontwikkelen en implementeren van het training- en talent 
developmentbeleid van AccorHotels in heel Europa, op basis van de richtlijnen die ons worden 
aangereikt vanuit ons internationale hoofdkantoren in Londen en Parijs. Onze kaders zijn daarmee 
duidelijk, waarbij het aan jou is om uit te rollen op basis van lokale wensen, behoeften en eisen. Het 
lijkt misschien “straight forward”, maar geen dag zal hetzelfde zijn! Waar je je mee bezig zal houden? 
 
Met jouw didactische achtergrond, begrijp jij als geen ander aan welke eisen een training moet 
voldoen en weet je goed hoe medewerkers als individu, maar zeker ook in een team zichzelf 
ontwikkelen. Het is voor jou een uitdaging om trainingen continu aan te passen aan de nieuwste 
trends en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Gelukkig hoef je niet alle trainingen zelf te geven 
maar werk je samen met een groep externe trainers. Hierbij hou je natuurlijk rekening met zaken als 
trends in ontwikkeling, leerstijlen, de doelgroep, Return on Investment en de belangen van jouw 
afdeling; de Academie AccorHotels in de Belux.  
 
De veelzijdigheid van jouw rol kunnen we je misschien nog het beste beschrijven door je een greep te 
geven uit de week van een Trainer bij AccorHotels. De ene dag heb jij afspraken met een General 
Manager voor het voorbereiden van een teambuilding in het hotel en heb je nog een 
coachingsgesprek van een talent.  De volgende dag het je een groep nieuwe medewerkers welkom 
door het organiseren van een New Heartist Day. Op weer een andere dag buig jij je over de aanvraag 
van landelijke trainingssubsidies. Weer een dag later laat je de deelnemers van ons All Stars 
talentenprogramma groeien  tijdens een Get Together. Je sluit jouw week af met een tweedaagse 
training waarin je onze junior managers de basisprincipes van leidinggeven aan een team leert.  
 
Ontwikkeling is voor AccorHotels niet een bijkomstigheid, maar een voorwaarde om uit te blinken . 
Immers, in de hotellerie gaat het om het overtreffen van verwachtingen en jij snapt dat als geen 
ander. Kortom, jij bent die Heartist die wij zoeken! Feel Welcome!  
 
Het profiel  
Jij bent, als Trainer voor de Academie Accor Hotels in de Belux succesvol als jij onze medewerkers 
continu uit hun comfort zone weet te trekken en ze zo kan laten groeien. Je wordt niet zenuwachtig 
van deadlines en je snapt dat je in onze internationale omgeving gebonden bent aan een aantal 
randvoorwaarden. Academie Accor is de Learning & Development partner van de managed en 
franchised hotelbrands, aan de basis ligt daarom een commerciële service gedachte. Het is daarom 
belangrijk dat jij een stevige basis hebt gelegd in het aantonen van de toegevoegde waarde van leren 



 

 

voor de organisatie en het berekenen van return on investment. Voor deze rol is het 
verder  belangrijk dat je aan de volgende eisen voldoet: 

• Een bachelor op het gebied van opleiding & ontwikkeling;  

• Minimaal 5 jaar werkervaring binnen een afdeling opleiding & ontwikkeling;  

• Een expert in de nieuwste trends op het gebied van digitaal leren; 

• Drietalig: Nederlands ,Frans, Engels  

• Communicatief in staat om te levelen op alle niveaus in de organisatie;  

• Zakelijk instinct;  

• Een inspirerend coach en trainer, een mensen-mens; 

• Teamspirit. 
 
Omdat het zwaartepunt van deze functie ligt op het geven van trainingen en het autonoom kunnen 
opereren als Trainer in België en Luxemburg , is het belangrijk dat jij concrete werkervaring hebt 
opgedaan in een soortgelijke functie. Het geven van een zelf ontwikkelde proeftraining vormt 
onderdeel van de selectieprocedure.  
 
Ben jij de Heartist die wij zoeken? Reageer dan snel en stuur jouw uitgebreide CV en motivatie, bij 
voorkeur in het Engels, naar Kathleen Sel (kathleen.sel@accor.com).  
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