
 
 

Expertisecentrum meubelindustrie en interieurbouw 

Expertisecentrum meubelindustrie en interieurbouw (ECM) is het expertisecentrum voor de 
Nederlandse meubelindustrie en interieurbouw. Als schakel tussen bedrijven, scholen, studenten en 
werknemers kijken we steeds welke behoeften er liggen vanuit de branche en spelen daar vervolgens 
op in. Met 14 medewerkers werken wij vanuit Woerden intensief voor deze branche. 
Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties vormen het bestuur van ECM.  
 
In de meubelindustrie en interieurbouw zijn zo’n 1800 bedrijven verenigd die onder andere woon- en 
kantoormeubelen maken, maar ook interieurs voor winkels, hotels en jachten. In de branche werken 
circa 17.000 medewerkers, 94% van de bedrijven heeft minder dan 25 medewerkers in dienst.   
 
ECM biedt de meubelindustrie en interieurbouw brede dienstverlening die bijdraagt aan de 
inzetbaarheid van medewerkers en ontwikkeling van bedrijven.  ECM neemt deel aan het project 
duurzame inzetbaarheid in samenwerking met de vertegenwoordiging van werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Daarnaast maakt ECM  leermiddelen en examens voor het beroepsonderwijs.  
 
Drie bedrijfsadviseurs bieden momenteel de dienstverlening van ECM aan de bedrijven. Wegens vertrek 
van één van de adviseurs zoeken wij een: 
 
 

BEDRIJFSADVISEUR MEUBELINDUSTRIE EN 
INTERIEURBOUW  

(1 fte) 
 
 
De functie 
 
Je bezoekt op afspraak vanuit ons kantoor in Woerden bedrijven in de branche in heel Nederland. Je 
gesprekspartners zijn eigenaren, medewerkers van de HR-afdeling en/of leidinggevenden. Met hen 
bespreek je de dienstverlening van ECM. Hierdoor is je gesprekspartner goed in staat deze informatie te 
gebruiken voor de inzetbaarheid van de medewerkers. In die gesprekken haal je meteen op wat de 
ontwikkelingen in de branche zijn, zoals de organisatie van het werk, de techniek en de productie. Met 
deze informatie en kennis zal je, samen met je (onderwijskundige) collega’s, de dienstverlening van 
ECM up-to-date houden en doorontwikkelen, bijvoorbeeld door cursussen en trainingen te (laten) 
maken. 
Daarnaast ben je gesprekspartner voor werknemers in de branche. Je hebt daarin een coachende 
houding, weet een aanbod aan producten helder in een gesprek aan te bieden en kan testen zoals een 
talentscan interpreteren en bespreken.  
Ervaring in HR en/of het (laten) maken van cursussen is voor deze functie een pré. 
 
 
Jouw profiel 
 
Je voelt je thuis in een diverse branche die volop in ontwikkeling is en waar je opleiding en ontwikkeling 
op de kaart zet. Daarbij neem je mee: 
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 Je bent communicatief sterk en beschikt bij voorkeur over verkoopskills of 
marketingervaring. 

 Je bent een waardevolle gesprekspartner voor werkgevers en medewerkers in de branche.  
 Je weet een relatie te bouwen met de bedrijven en je legt gemakkelijk contacten op 

verschillende niveaus. 
 Je beschikt over het vermogen om de dienstverlening om te zetten naar de praktijk en 

beschikt over de overtuigingskracht om opleiden en ontwikkelen op de kaart te zetten.  
 Je bent bereid om bedrijven door heel Nederland te bezoeken. 
 Je werkt en denkt op hbo-niveau. 
 Ervaring op het gebied van HR of P&O en/of het (laten) maken van cursussen is een pré. 

 
 
ECM biedt 
 
Een aantrekkelijke en zelfstandige baan in een mooie en diverse branche waar je toegevoegde waarde 
kunt bieden. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto, laptop en 
telefoon. 
 
Ga jij de meubelindustrie en interieurbouw adviseren en word je een waardevolle bijdrage aan ons 
team? Stuur dan uiterlijk 1 juni 2022 je CV en motivatie naar personeelszaken@ecm.nl. Je kunt je 
sollicitatie richten aan mevrouw Alma Feenstra, directeur ECM. 
 
Meer informatie? Bel naar mevrouw Alma Feenstra, directeur ECM, 06-57 89 80 83 
 


