
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wij begeleiden leiders en begeleiders, hun orga-
nisaties en medewerkers in het worden van een 
secure base. Zo ontstaan er steeds meer plekken 
waar het plezierig is om te leven, leren en werken. 
Plekken waar je wordt uitgedaagd het beste in  
jezelf en anderen naar boven te halen op weg 
naar duurzame groei. 

Voor ons zijn verbinding en dialoog sleutel- 
woorden. Alle duurzame groei en noodzakelijke  

verandering ontstaan door verbinding met jezelf, 
je waarden, drijfveren en talent en met de voort-
durend veranderende wereld om je heen.  
Deze groei en verandering noemen wij transitie.

We zoeken een verbindend coördinator die  
aansluit bij wat wij willen zijn: een secure base.  
Jij bent een sleutelfiguur in de organisatie die 
handen en voeten geeft aan wat wij in de wereld 
zetten. 

Wie ben jij?
Je bent iemand die werkt vanuit verbinding en 
vertrouwen. Je legt makkelijk contact. Je bent 
open, flexibel en bereid om nieuwe dingen  
te leren, risico te nemen en daarin samen op  
te trekken.  
 
Je hebt een creatieve geest, werkt secuur en  
bent bereid een stap extra te zetten. Je beheerst 
de Engelse taal op professioneel niveau, zowel 
gesproken als geschreven. 

Je bent woonachtig in de regio Arnhem en voor  
5 ochtenden per week beschikbaar.

Jouw plek?
Wij komen graag in contact met je als van het 
voorgaande je hart sneller gaat kloppen én  
ook de rest van de beschrijving op jou van  
toepassing is. 

Stuur je reactie die vergezeld gaat van een  
sollicitatiebrief en cv dan vóór 8 december 2020 
naar info@deschoolvoortransitie.nl en richt je  
sollicitatie aan Mariska Heerkens-Slaats.

Wat bieden wij?
Wij bieden een prachtige werkplek in onze Herberg  
op het terrein van het Dominicanenklooster  
Huissen. Vanuit deze plek geven we samen jouw 
groei, die van de organisatie en haar klanten vorm.  

Je ontvangt een marktconform salaris met  
daarnaast een onkosten- en reisvergoeding. 

Je start met een contract voor een half jaar voor 
25 uren per week. Bij wederzijdse tevredenheid 
willen dat natuurlijk graag verlengen.

Wat ga jij doen? 
Jouw voornaamste taken zijn:
• Ondersteunen van directie en team
• Beantwoorden van de telefoon en mails
• Agendabeheer en -planning
• Onderhouden van website en sociale media
• Financiële administratie
• Coördinatie van onze trainingen en opleidingen
• Onze gasten ontvangen
• Kantoorbevoorrading
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