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Wij zoeken een enthousiaste, nieuwsgierige  
en betrokken opleidingscoördinator (0,6 fte)

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste, nieuwsgierige en betrokken opleidingscoördinator  
die energie krijgt van plannen en organiseren.  
 
Je bent verantwoordelijk voor het:
• maken van de opleidingsplanning
• overleg met onze locatie(s)
• contact met coaches, trainers en deelnemers
• verzorgen van trainingsmaterialen
• behandelen van coachingsaanvragen
• zorgdragen voor een goede match tussen coach en coachee

Je schrikt niet als het even anders loopt dan gepland, maar ziet het als een 
uitdaging om praktische problemen op te pakken om ervoor te zorgen dat 
iedere opleiding voor zowel deelnemers als trainers een excellente ervaring is. 

Je werkt intensief samen met onze verbindend coördinator met wie je  
verantwoordelijk bent voor de ondersteuning van directie en team,  
beantwoording van telefoon en mails, agendabeheer en -planning,  
ontvangst van gasten en allerhande officemanagement-activiteiten.

Je werkt vanuit verbinding en vertrouwen waarbij je gemakkelijk contact legt.  
Je kunt snel schakelen, bent open, flexibel, proactief en bereid om nieuwe 
dingen te leren, risico te nemen en daarin samen op te trekken. Je werkt 
secuur en bent bereid een stap extra te zetten. Je beheerst de Engelse taal, 
zowel gesproken als geschreven.

Ervaring in een organiserende/coördinerende rol – zoals evenementenplanner,  
secretarieel ondersteuner of officemanager – is een pre. Je bent woonachtig 
in de regio Arnhem en hebt de mogelijkheid de werkzaamheden over vier 
werkdagen te verdelen. 

https://www.deschoolvoortransitie.nl/


Wat bieden wij?
Wij bieden je een prachtige werkplek in onze Herberg op het terrein van het 
Dominicanenklooster in Huissen. Daar geef je samen met ons en je collega 
coördinator vorm aan de groei van de organisatie, haar klanten én jezelf.

Je start met een halfjaar contract voor 24 uur per week. Dat verlengen we 
graag wanneer zowel wij als jij tevreden zijn over de samenwerking.  
Afhankelijk van je werkervaring ligt het salaris tussen de 2.400 en 3.000 euro 
bruto per maand op basis van 40 uur aangevuld met een onkosten- en  
reisvergoeding. Ook krijg je de mogelijkheid deel te nemen aan onze  
opleidingen. 

Wie zijn wij en wat doen wij?
Wij begeleiden leiders en begeleiders, hun organisaties 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 vanuit  
verbinding, vertrouwen en veiligheid wordt aangemoedigd en uitgedaagd 
het beste in jezelf en anderen naar boven te halen op weg naar duurzame 
groei.

Voor ons zijn verbinding en dialoog sleutelwoorden. Alle duurzame groei  
en noodzakelijke verandering ontstaan door verbinding met jezelf,  
je waarden, drijfveren en talent en met de voortdurend veranderende  
wereld om je heen. 

We zoeken een opleidingscoördinator die aansluit bij wat wij zijn: een secure 
base. Jij bent een sleutelfiguur in het regelen, organiseren en coördineren 
van onze trainingen, workshops en opleidingen. Je helpt mee handen  
en voeten te geven aan wie wij zijn en wat we in de wereld in beweging  
brengen.

Jouw plek?
Gaat je hart sneller kloppen en spreken de werkzaamheden je aan?  
Wil je werken op een inspirerende plek met een bevlogen team in  
een snelgroeiende organisatie? Dan komen we graag met je in contact!

Stuur je reactie die vergezeld gaat van een sollicitatiebrief en cv dan  
vóór 22 maart 2023 naar info@deschoolvoortransitie.nl en richt je sollicitatie 
aan Yvon Hoes.
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