
 

 

De Argumentenfabriek zoekt een  
Chef Kaartenmaker Arbeid/Onderwijs (m/v) 
 
De Argumentenfabriek helpt mensen helder denken voor goede en snelle 
resultaten. Dit doen we door denkbegeleiding en door het visualiseren van 
informatie. We maken onder meer Argumentenkaarten, Informatiekaarten, 
Feitenkaarten, kaartenboeken, boeken, en webapps. De Argumentenfabriek 
Denkacademie is onze trainingentak en verzorgt denktrainingen. We hebben ook 
een webwinkel voor onder meer de boeken die we uitgeven. 
 
De Argumentenfabriek is een dynamische informele organisatie waar 
hoogopgeleide, creatieve mensen zich thuis voelen. De Argumentenfabriek werkt 
vanuit haar kantoor aan het WG-Plein, nabij het Vondelpark, in Amsterdam. De 
Argumentenfabriek heeft nu circa vijfentwintig medewerkers. De komende jaren 
groeien we gestaag verder, en daarom zoeken we nieuwe collega’s die helpen 
onze ambities te realiseren. Mensen die het verschil maken. 
 
We maken graag kennis met een potentiële 
Chef Kaartenmaker Arbeid/Onderwijs (ca. 36-40 uur/week) 

 
De Argumentenfabriek is vooral actief in vijf sectoren: zorg, ruimte, onderwijs, 
geld en arbeid. Een van deze sectoren (ruimte) staat al onder leiding van een 
chef, die de opdracht heeft het fabriekswerk in die sector te laten toenemen. 
De vier andere sectoren staan nu nog onder leiding van de tweekoppige directie. 
De nieuwe chef neemt de sector Arbeid en/of Onderwijs over.  
 
De nieuwe chef heeft een groeiopdracht: Gebruik de prima uitgangspositie van 
De Argumentenfabriek in deze sector, het uitstekende team kaartenmakers, en 
de methoden en technieken van de fabriek om in je sector meer fabriekswerk te 
doen. 
 
Drie kenmerken zijn essentieel: je bent analytisch scherp, je bent 
communicatief vaardig, en je beschikt over een groot en voor De 
Argumentenfabriek relevant netwerk in je sector. We hebben een sterke 
voorkeur voor mensen met bewezen acquisitievaardigheden in de zakelijke 
dienstverlening. Je kan op eigen kracht nieuwe projecten initiëren en klanten 
binnenhalen. Daarnaast ben je een stevige persoonlijkheid met een opgewekt 
humeur en een ondernemende houding.  
 
Kandidaten hebben minimaal 10 jaar werkervaring met: 

 Analyse van complexe vraagstukken 

 Projectmanagement 

 Acquisitie binnen een voor De Argumentenfabriek relevant netwerk 
 
Salarisindicatie (voltijds) afhankelijk van opleiding en ervaring:  
€ 65.000 - € 80.000 per jaar (incl. 8% vakantiegeld & excl. overige 
emolumenten). Startdatum: zo spoedig mogelijk. Een assessment en het 
maken van een Argumentenkaart zijn deel van de sollicitatieprocedure. 

 
Meer informatie 
Kijk op onze website www.argumentenfabriek.nl voor nadere informatie over De 
Argumentenfabriek of neem voor meer informatie over deze vacature contact op 
met Mirjam van Tiel, telefonisch of via mirjam@argumentenfabriek.nl. 
Sollicitaties, vergezeld van een cv, graag alleen per e-mail en gericht aan Simone 
van der Zwart, simone@argumentenfabriek.nl. 
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