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SSTTAATTEE  OOFF  WWIISSCCOONNSSIINN  
CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONN  

  
TTRRAAIINNIINNGG  DDIIRREECCTTOORR  

  
  
    II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
  AA..  Purpose  of  This  Classification  SpecificationPurpose of This Classification Specification
  

TThhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ssppeecciiffiiccaattiioonn  iiss  tthhee  bbaassiicc  aauutthhoorriittyy  uunnddeerr  EERR  22..0044,,  WWiiss..  AAddmm..  CCooddee,,  ffoorr  
mmaakkiinngg  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeecciissiioonnss  rreellaattiivvee  ttoo  pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree  mmaannaaggeemmeenntt  oorr  ssuuppeerrvviissoorryy  
ppoossiittiioonnss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  ssttaattee  aaggeenncciieess  wwhhiicchh  mmaannaaggee  aa  ddeeppaarrttmmeenntt  eemmppllooyyeeee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm..    TThhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ssppeecciiffiiccaattiioonn  wwiillll  nnoott  ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffyy  eevveerryy  eevveennttuuaalliittyy  
oorr  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  dduuttiieess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ppoossiittiioonnss  tthhaatt  ccuurrrreennttllyy  eexxiisstt,,  oorr  tthhoossee  tthhaatt  rreessuulltt  
ffrroomm  cchhaannggiinngg  pprrooggrraamm  eemmpphhaassiiss  iinn  tthhee  ffuuttuurree..    RRaatthheerr,,  iitt  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  sseerrvvee  aass  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  iinn  tthhiiss  ooccccuuppaattiioonnaall  aarreeaa..  
  
Classification decisions must be based on the “best fit” of the duties within the existing 
classification structure.  The “best fit” is determined by the majority (i.e., more than 50%) of the 
work assigned to and performed by the position when compared to the class concepts and 
definition of this specification or through other methods of position analysis.  Position analysis 
defines the nature and character of the work through the use of any or all of the following: 
definition statements; listing of areas of specialization; representative examples of work 
performed; allocation patterns of representative positions; job evaluation guide charts, standards 
or factors; statements of inclusion and exclusion; licensure or certification requirements; and 
other such information necessary to facilitate the assignment of positions to the appropriate 
classification. 

  
  BB..  InclusionsInclusions
  

TThhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  eennccoommppaasssseess  pprrooffeessssiioonnaall  mmaannaaggeerriiaall  oorr  ssuuppeerrvviissoorryy  ppoossiittiioonnss  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  
ssttaattee  aaggeenncciieess  wwhhiicchh  ffoorr  aa  mmaajjoorriittyy  oorr  tthheeiirr  ttiimmee  mmaannaaggee  aanndd  ddiirreecctt  eemmppllooyyeeee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..    PPoossiittiioonnss  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  mmeeeett  tthhee  ssttaattuuttoorryy  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  
ssuuppeerrvviissoorr  oorr  mmaannaaggeemmeenntt  aass  ddeeffiinneedd  iinn  WWiiss..  SSttaattss..  111111..8811((1199))  aanndd  ((1133))..    PPoossiittiioonnss  iinn  tthhiiss  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprrooggrraamm  ppllaannnniinngg,,  ppoolliiccyy  aanndd  pprroocceedduurree  iinnppuutt  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  
bbuuddggeett  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd//oorr  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  ssttaaffff  wwiitthhiinn  tthhee  pprrooggrraamm  aarreeaa..  

    
  CC..  ExclusionsExclusions
  
    EExxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess  ooff  ppoossiittiioonnss..  

  
11..    PPoossiittiioonnss  wwhhiicchh  ffoorr  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ttiimmee  aarree  eennggaaggeedd  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  

ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  aanndd  aarree  mmoorree  aapppprroopprriiaatteellyy  ccllaassssiiffiieedd  aass  TTrraaiinniinngg  OOffffiicceerrss..  
  

22..  PPoossiittiioonnss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  mmeeeett  tthhee  ssttaattuuttoorryy  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ssuuppeerrvviissoorr  oorr  mmaannaaggeemmeenntt  aass  
ddeeffiinneedd  iinn  WWiiss..  SSttaattss..  111111..8811((1199))  aanndd  ((1133))  aass  aaddmmiinniisstteerreedd  aanndd  iinntteerrpprreetteedd  bbyy  tthhee  
WWiissccoonnssiinn  EEmmppllooyymmeenntt  RReellaattiioonnss  CCoommmmiissssiioonn..    
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33..  PPoossiittiioonnss  wwhhiicchh  aarree  ffoorr  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ttiimmee  eennggaaggeedd  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  vveerryy  
ssppeecciiaalliizzeedd  ttrraaiinniinngg  ggiivveenn  ttoo  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCoorrrreeccttiioonnss  ssttaaffff,,  aanndd  wwhhiicchh  aarree  ccllaassssiiffiieedd  aass  
SSttaaffff  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm  MMaannaaggeerrss..  

  
44..  AAllll  ootthheerr  ppoossiittiioonnss  wwhhiicchh  aarree  mmoorree  aapppprroopprriiaatteellyy  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  ootthheerr  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  

ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  
  
  DD..  Entrance  Into  This  ClassificationEntrance Into This Classification
  
  EEmmppllooyyeeeess  eenntteerr  ppoossiittiioonnss  wwiitthhiinn  tthhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  bbyy  ccoommppeettiittiivvee  eexxaammiinnaattiioonn..  
  
  
  IIII..  DDEEFFIINNIITTIIOONN  
  

TTRRAAIINNIINNGG  DDIIRREECCTTOORR  
  
TThhiiss  iiss  mmaannaaggeemmeenntt  oorr  ssuuppeerrvviissoorryy  wwoorrkk  ffoorr  ppoossiittiioonnss  wwhhiicchh  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt,,  
iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  eemmppllooyyeeee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ffoorr  aa  ssttaattee  
ddeeppaarrttmmeenntt..    PPoossiittiioonnss  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  hhaavvee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppoolliicciieess  
aanndd  pprroocceedduurreess,,  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  ccoosstt  aannaallyyssiiss,,  iiddeennttiiffyyiinngg  aaggeennccyy  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss,,  aanndd  nneeggoottiiaattiinngg  ccoonnttrraaccttss  
wwiitthh  oouuttssiiddee  ttrraaiinniinngg  pprroovviiddeerrss..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  ppoossiittiioonnss  iinn  tthhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  mmaayy  ddiirreecctt  aanndd  aaddmmiinniisstteerr  
tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  EEmmppllooyyeeee  AAssssiissttaannccee  PPrrooggrraamm;;  aaddmmiinniisstteerr  tthhee  AAffffiirrmmaattiivvee  AAccttiioonn  aanndd  EEqquuaall  EEmmppllooyymmeenntt  
OOppppoorrttuunniittyy  pprrooggrraammss;;  aanndd//oorr  ccoooorrddiinnaattee  aanndd  aaddmmiinniisstteerr  tthhee  eemmppllooyyeeee  PPeerrffoorrmmaannccee  EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  
EEmmppllooyyeeee  PPeerrffoorrmmaannccee  IImmpprroovveemmeenntt  pprrooggrraammss  ffoorr  aann  aaggeennccyy..    TThhee  wwoorrkk  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  uunnddeerr  ggeenneerraall  
ssuuppeerrvviissiioonn..  
  
Representative  Positions:Representative Positions:  
  
11))  Training  Director,  Department  of  Workforce  DevelopmentTraining Director, Department of Workforce Development::  UUnnddeerr  tthhee  ggeenneerraall  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  HHuummaann  

RReessoouurrcceess  BBuurreeaauu,,  pprroovviiddee  ddiirreeccttiioonn  aanndd  oovveerrssiigghhtt  ttoo  aallll  ddeeppaarrttmmeenntt  ttrraaiinniinngg::  aa))  ddiirreecctt  ssttrraatteeggiicc  
ppllaannnniinngg  ooff  ddeeppaarrttmmeenntt  lleevveell  ttrraaiinniinngg  wwhhiicchh  rreeiinnffoorrcceess  ddeeppaarrttmmeenntt  ssttrraatteeggiicc  ppllaann,,  wwoorrkkffoorrccee  ppllaannnniinngg,,  
ssyysstteemmss,,  vvaalluueess  aanndd  ccuullttuurree;;  bb))  eennssuurree  nnoonn--pprrooggrraammmmaattiicc  aanndd  ccrroossss--ddiivviissiioonnaall  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss  aarree  mmeett;;  
cc))  eennssuurree  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  IITT  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  wwhhiicchh  ccoovveerrss  tthhee  kkeeyy  tteecchhnnoollooggyy  ttoooollss  aanndd  ssooffttwwaarree  
uusseedd  aatt  DDWWDD,,  iinncclluuddiinngg  PPCC  oorriieennttaattiioonn,,  ddeesskkttoopp  ssyysstteemmss,,  IInntteerrnneett;;  dd))  sseerrvvee  aass  ddeeppaarrttmmeenntt  eexxppeerrtt  aanndd  
rreessoouurrccee  ttoo  ddiivviissiioonnss  iinn  ccuurrrriiccuulluumm  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eevvaalluuaattiioonn;;  ee))  lleeaadd  tteeaammss  oorr  ggrroouuppss  ooff  ddiivviissiioonn  
pprrooggrraammmmaattiicc  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff  ttoo  ddeevveelloopp  ccoommmmoonn  ttoooollss  aanndd  ssyysstteemmss  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  nneeeeddss,,  
ppllaannnniinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  bbootthh  ddeeppaarrttmmeenntt  lleevveell  aanndd  ddiivviissiioonn  pprrooggrraammmmaattiicc  ttrraaiinniinngg;;  ff))  ccoooorrddiinnaattee  
iinntteerrnnaall  ttrraaiinniinngg  ooff  ssttaaffff  wwiitthh  eexxtteerrnnaall  ttrraaiinniinngg  ooff  ccuussttoommeerrss  aanndd  wwiitthh  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  pprrooggrraammss  aatt  tthhee  
ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ddiivviissiioonn  lleevveellss;;  gg))  ddeevveelloopp  ssttaannddaarrddss  ffoorr  lloonngg  ddiissttaannccee  ttrraaiinniinngg  ttoooollss;;  ttrraaiinn  ddiivviissiioonnss  iinn  
ddeevveellooppiinngg  pprrooggrraammss  ffoorr  lloonngg  ddiissttaannccee  lleeaarrnniinngg;;  hh))  pprroovviiddee  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  
ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ddiivviissiioonn  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  wwiitthh  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss  wwiitthh  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  
iimmpprroovveemmeennttss;;  ii))  eessttaabblliisshh  ccrriitteerriiaa  ffoorr  sseelleeccttiinngg  aanndd  aasssseessssiinngg  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  ttrraaiinniinngg  vveennddoorrss;;  aanndd  jj))  
ddeevveelloopp  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt’’ss  ttrraaiinniinngg  bbuuddggeett..    CCoonnvveennee  tteeaamm  ooff  DDWWDD  eexxppeerrttss  ttoo  aassssiisstt  iinn  ccuurrrriiccuulluumm  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  nneeggoottiiaattee//tteerrmmiinnaattee  ccoonnttrraaccttss  ffoorr  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg..  

  
22))  Training  Director,  Department  of  AdministrationTraining Director, Department of Administration::  UUnnddeerr  tthhee  ggeenneerraall  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  PPeerrssoonnnneell  

DDiirreeccttoorr  ffoorr  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  wweellllnneessss  aanndd  eemmppllooyyeeee  aassssiissttaannccee  aanndd  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  
SSeeccrreettaarryy  ffoorr  eeqquuaall  eemmppllooyymmeenntt//aaffffiirrmmaattiivvee  aaccttiioonn,,  tthhiiss  ppoossiittiioonn  aaddmmiinniisstteerrss  aa  ccoommpplleexx  aarrrraayy  ooff  
hhuummaann  rreessoouurrcceess  pprrooggrraammss  ffoorr  DDOOAA,,  iitt  aattttaacchheedd  BBooaarrddss  aanndd  CCoommmmiissssiioonnss  aanndd  tthhee  HHRR  CCoonnssoolliiddaatteedd  
AAggeenncciieess..    IItt  sseerrvveess  aass  tthhee  TTrraaiinniinngg  DDiirreeccttoorr  aanndd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprroovviiddiinngg  ddiirreeccttiioonn  aanndd  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  eemmppllooyyeeee  ddeevveellooppmmeenntt  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  iitt  ffuunnccttiioonnss  aass  
tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss  AAffffiirrmmaattiivvee  AAccttiioonn  OOffffiicceerr  aanndd  EEmmppllooyyeeee  AAssssiissttaannccee  CCoooorrddiinnaattoorr..    PPrrooggrraammss  aarree  
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iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  aapppprrooxxiimmaatteellyy  22000000  eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  aabboouutt  2200  sseeppaarraattee  ggoovveerrnnmmeennttaall  uunniittss  tthhrroouugghh  
tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  ddiirreeccttiioonn  ooff  ssuubboorrddiinnaattee  ssttaaffff..  

  
  
IIIIII..  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS  
  

TThhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthheessee  ppoossiittiioonnss  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt..    SSuucchh  
ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  mmaaddee  bbaasseedd  oonn  aann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ggooaallss  aanndd  wwoorrkkeerr  aaccttiivviittiieess  ppeerrffoorrmmeedd  aanndd  bbyy  aann  
iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn,,  ttrraaiinniinngg,,  wwoorrkk,,  oorr  ootthheerr  lliiffee  eexxppeerriieennccee  wwhhiicchh  wwoouulldd  pprroovviiddee  rreeaassoonnaabbllee  
aassssuurraannccee  tthhaatt  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  rreeqquuiirreedd  uuppoonn  aappppooiinnttmmeenntt  hhaavvee  bbeeeenn  aaccqquuiirreedd..  

  
  
IIVV..  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  
TThhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  wwaass  ccrreeaatteedd  eeffffeeccttiivvee  MMaarrcchh  22,,  11999977,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  PPrrooffeessssiioonnaall  PPrrooggrraamm  SSuuppppoorrtt  
PPeerrssoonnnneell  MMaannaaggeemmeenntt  SSuurrvveeyy,,  ttoo  iiddeennttiiffyy  ppoossiittiioonnss  wwhhiicchh  mmaannaaggee  aann  aaggeennccyy  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  oorr  
ssuuppeerrvviissee  ppoossiittiioonnss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprreesseennttaattiioonn  ooff  aaggeennccyy  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..    TThhee  
ppoossiittiioonnss  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  wweerree  ffoorrmmeerrllyy  ccllaassssiiffiieedd  aass  AAddmmiinniissttrraattiivvee  OOffffiicceerrss..    
AAnnnnoouunncceemmeenntt  ooff  tthhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aappppeeaarreedd  iinn  BBuulllleettiinn  CCCC//SSCC--6633..    TThhee  mmooddiiffiiccaattiioonn  eeffffeeccttiivvee  MMaarrcchh  55,,  
22000066,,  wwaass  aannnnoouunncceedd  iinn  BBuulllleettiinn  OOSSEERR--00008899--MMRRSS//SSCC  ttoo  mmooddiiffyy  tthhee  dduuttiieess  lliisstteedd  uunnddeerr  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  
sseeccttiioonn  aanndd  ttoo  aadddd  rreepprreesseennttaattiivvee  ppoossiittiioonnss  uunnddeerr  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  sseeccttiioonn..  
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