
 
 
 
Electude is een snel groeiend E-Learning bedrijf met vestigingen in Nederland, de Verenigde Staten 
en China met klanten in meer dan 50 landen. De E-learning bestaat uit 3D gaming software en 
simulaties, bestemd voor de opleiding van Automotive technisch personeel, wereldwijd.  
 
Als internationaal E-Learning bedrijf (Eindhoven e/o) zijn wij op zoek naar een fulltime: 
 

Technisch redacteur autotechniek 
 
Je werkt op het Electude hoofdkantoor in Nuenen en maakt deel uit van het Development Team. In 
deze functie ben je verantwoordelijk voor de review van autotechnische content te weten: van e-
learning, ondersteunend materiaal tot boeken. Je werkt samen met collega auteurs, designers, 
programmeurs en onderwijskundigen aan de meest uitgebreide en doeltreffende leermethode in 
het autotechnische onderwijs. 
 
Werkzaamheden 
• Review en redactiewerkzaamheden voor autotechnische content. 
• Content managen in een LCMS (Learning Content Management System). 
• Verrijken van content voor het autotechnische onderwijs. 
• Verrichten van taken ter ondersteuning van management. 
• Schrijven van e-learning in een LCMS (Learning Content Management System). 
 
Wat verwachten we van jou? 
• Voltooide technische opleiding op HBO-niveau. 
• Affiniteit met e-learning, automotive en innovatieve technologie. 
• Vloeiend Nederlands in woord en geschrift (C1), Engels is een pre. 
• Eigen initiatief en oplossingsgerichtheid. 
 
Wat mag je verwachten van Electude? 
• Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Volop ruimte voor je eigen ontwikkeling en de mogelijkheid om mee te groeien met het bedrijf. 
• Je maakt deel uit van een groeiende internationale organisatie met een platte 

managementstructuur. 
• Electude is marktleider op haar gebied. 
 
Bedrijfscultuur 
Er heerst een laagdrempelige bedrijfscultuur waar de focus ligt op mens en samenwerking. 
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan vakinhoudelijke ontwikkeling van het personeel. 
Aandacht en vertrouwen zijn duidelijk voelbaar, dit zie je ook terug in de zeer lage verloopcijfers. 
Er wordt hard gewerkt om voorop te blijven in de markt, maar ook plezier neemt een belangrijke 
plaats in binnen de bedrijfscultuur van Electude. 
 
Solliciteren 
Stuur dan een korte motivatie met CV, per mail, naar daan@electude.nl  
 


