GEZOCHT: Trainer/Coach

Wij zoeken een gedreven, enthousiaste collega die zijn/haar energie haalt uit het
ontwikkelen van anderen!

VIPD

Functieomschrijving
Je hebt een zelfstandige positie met ruimte voor persoonlijke inbreng in een dynamisch, informeel en groeiend bedrijf op het
gebied van organisatieontwikkeling (hierbij denkende aan HRM, HRD, HR Analytics, etc.). Je streeft ernaar om het succes van de
klant te vergroten door de inzet van VIPD op de ontwikkeling van mensen en teams vanuit een unieke integrale aanpak. Je bent in
staat om vanuit je resultaatgerichtheid in samenspraak met een ervaren trainer/coach opdrachten te acquireren en deze op basis
van de klantvraag te vertalen naar ontwikkelprogramma’s. Je houdt je bezig met de begeleiding van personen/teams/organisaties
op alle niveaus. Je geeft workshops en/of persoonlijke coaching veelal gekoppeld aan ontwikkeltrajecten. Je hebt ervaring in het
werken met groepen en bent gericht op samenwerking. Je werkgebied is geheel Nederland.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•

HBO of academisch werk- en denkniveau, verkregen door
opleiding en/of ervaring;
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
Je beschikt over commerciële ervaring;
Je bent communicatief, ambitieus, leergierig en
resultaatgericht;
Je traint en coacht met veel enthousiasme en inspireert
anderen;
Veel op de weg zitten is voor jou geen probleem. Je hebt
géén 9 tot 5 mentaliteit;
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een parttime baan van 24 - 32 uur per week;
Een marktconform salaris;
Een lease auto;
Goede opleidingsfaciliteiten
Een dynamische werkomgeving;
Een informele werksfeer waarbij collegialiteit een
belangrijke plaats inneemt.

Wie zijn wij?
Wij zijn een team van enthousiaste, flexibele mensen die op een praktijkgerichte manier organisaties ondersteunt in een complete
performance verbetering en strategisch HRM.
Wij zijn een internationaal opererende partner, met een vestiging in Nederland én België, die een unieke methodiek heeft
ontwikkeld om organisaties te ondersteunen en te begeleiden; van strategische ontwikkeling, naar gewenst gedrag met als
uiteindelijke doel een effectief resultaat. Hierbij maken wij gebruik van eigen ontwikkelde innovatieve HR producten
Wij zijn een organisatie die de klant en haar medewerkers voorop stelt en door onze combinatie van eigen e-hrm (IT) en consulting
samen met de klant op maat gemaakte ontwikkeltrajecten kunnen opstellen. Een totaalaanpak op maat dat nationaal én
internationaal tot succesvolle ontwikkelingen heeft geleid.
Om je thuis te voelen bij VIPD zijn gevoel voor humor, collegialiteit en een teamplayersmentaliteit van groot belang.
Heb je interesse?
Stuur dan een korte motivatiebrief, met salarisindicatie en je verwachtingen, en je cv naar hr@vipd.nl, ter attentie van Chantal
Verkerk. Tel: 0521-523487.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Ook stellen we het niet op prijs dat deze vacature zonder
onze toestemming wordt geplaatst op vacaturesites. VIPD hanteert een actief referentiecheckbeleid waaronder social media.

Kijk hier voor meer informatie over onze organisatie op www.vipd.nl

