Ervaren Trainer gevraagd!
Molijn Training is een jong bureau met veel ervaring op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling. Met twaalf praktische en competentiegerichte vaardigheidstrainingen vanaf
MBO niveau, en een programma voor leidinggevenden bieden wij een compleet pakket om
mensen in beweging te krijgen en aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Medio
2014 zijn we gestart en we groeien hard. Daarom is Molijn Training op zoek naar trainers (vast
loondienstverband).
Wat ga je doen?
Je…
▪ geeft trainingen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkende mensen
▪ weet opleidingsvragen van klanten optimaal te vertalen in maatwerk trainingstrajecten
▪ bent verantwoordelijk voor het onderhouden van je eigen klantenbestand
▪ wordt ingezet op zowel in-company trainingen bij onze klanten, als op open inschrijvingen
▪ verzorgt de e-coaching van de trainingen die je zelf gegeven hebt aan jouw cursisten
▪ zorgt voor de administratieve en coördinerende handelingen rondom de trainingen
▪ bewaakt continu de kwaliteit van het gehele trainingstraject
▪ houdt de ‘trends’ in de gaten en vertaalt die in het finetunen van de bestaande, of het
ontwikkelen van nieuwe trainingen
Wie ben jij?
Je…
▪ weet wat mensen beweegt
▪ hebt als doel het beste in mensen naar boven te halen
▪ bent er op gebrand het verschil te maken
▪ weet mensen te prikkelen en daadwerkelijk in beweging te krijgen
▪ durft jezelf te zijn en je ervaringen te delen
▪ loopt niet naast je schoenen, maar staat er wel stevig en nuchter in
▪ kan tegen een stootje en leert daar graag van
▪ steekt je handen uit de mouwen
▪ voelt je goed in een snel groeiende organisatie
▪ hebt als doel plezier en energie uit je werk te halen!
Wat vragen wij?
Je…
▪ hebt minimaal 5 jaar ervaring met het geven en ontwikkelen van trainingen op het
gebied van klantgerichte communicatie, samenwerking, MBTI, persoonlijke
ontwikkeling en loopbaanoriëntatie
▪ kent de rode draad van je eigen levensverhaal en weet die ook in te zetten tijdens
trainingen
▪ weet uitstekend hoe je klant- en cursistrelaties op- en uitbouwt
▪ geeft tijdens trainingen en daarbuiten optimaal invulling aan het begrip ‘customer
excellence’
▪ hebt de flexibiliteit om mee te bewegen in piek- en dalperioden

▪
▪
▪
▪

ziet je eigen ontwikkeling als continue uitdaging
levert graag constante kwaliteit en resultaat
bent bij voorkeur in het bezit van een MBTI certificering
hebt een rijbewijs B

Wat bieden wij?
▪ Een contract vanaf 16 uur per week, met uitzicht op een vast contract
▪ Een collegiale no-nonsense werksfeer waar op een leuke manier hard wordt gewerkt
▪ Een uitstekend salaris en arbeidsvoorwaarden
▪ Veel ruimte voor persoonlijke groei
▪ 25 vakantiedagen en aan te passen aan `de thuissituatie` met tijd voor tijd regeling
▪ De mogelijkheid om vanuit huis te werken
▪ Een auto van de zaak of een reiskostenvergoeding
▪ Een dekkende onkostenvergoeding voor o.a. het gebruik van mobiele telefoon
Interesse?
Stuur je C.V. en een e-mail naar denise@molijntraining.nl. Wanneer we de juiste
aanknopingspunten zien, nodigen we je graag uit voor een verdere kennismaking. Het
verzorgen van een onderdeel van een training voor onze eigen medewerkers op ons kantoor
in Utrecht behoort tot de sollicitatieprocedure.
www.molijntraining.nl

