
 

Docent  / Trainer  

Bij deze functie ligt de nadruk op: 

 Opzetten van trainingen, workshops of opleidingen etc. voor onze diverse doelgroepen 

( praktijk programma’s  gericht op vaardigheid, theoretische programma’s  gericht op kennis  ) 

 Uitwerken en produceren van lesmateriaal voor de trainingen, workshops of opleidingen.   

 ( maken van syllabi, manuals, readers, naslagwerken , powerpoint presentaties etc. )  

 Het geven van de trainingen, workshops of opleidingen. Doceren, trainen en begeleiden.  

( trainingen aansturen, opleidingen inplannen, logistiek regelen , benodigdheden etc.   

 Bewaken van de kwaliteit van de trainingen workshops of opleidingen. Begeleiding en nazorg 

( toetsen en evalueren, bijsturen, examineren, certificeren, nazorgen ) 

We zoeken docenten/ trainers voor zeer uiteenlopende onderwerpen. Alles wat onze doelgroepen kan interesseren. 

Deze functie kan worden ingevuld op uren-facturatie basis / ZZP basis of een andere gewenste samenwerkingsvorm  

Deze functie vereist expertise, kennis en ervaring ( autoriteit ) over het onderwerp van de trainingen/ opleidingen. 

Deze functie vereist didactische kennis en vaardigheid, talent voor kennis overdragen, lesgeven en trainen. 

Deze functie vereist talent voor planning en organisatie , en kennis/ ervaring met het opzetten van lesmateriaal. 

Nodig is empathie, geduld en mensenkennis. Kunnen omgaan met verschillende niveau’s. Natuurlijk charisma. 

Deze functie vereist een leerhouding en interesse in verdieping. Bijblijven op het hoogste niveau is noodzakelijk. 

We zoeken een teamspeler die collegiaal en gemotiveerd is, en enthousiasme en passie uitstraalt en wil delen.   

We zoeken : 

 Uitgebreide kennis en ervaring met het onderwerp/vakgebied   

 Enthousiasme en passie voor het onderwerp / vakgebied 

 Opleiding op niveau / gedegen kennis achtergrond / expertise 

 Gedegen ervaring  

 Enthousiasme en ambassadeurschap voor onze bedrijven, producten en concepten  

 Goede communicatieve vaardigheden ( schriftelijke en mondeling ) 

 Gevoel voor lesgeven en didactisch inzicht. Kunnen omgaan met individuen en groepen. 

 Talent voor organisatie, planning en systematisch werken 

 Natuurlijk overwicht, autoriteit en charisma met gevoel voor relativeren en humor 

 Vaardigheid op het betreffende gebied 

 Graag kennis willen delen en overdragen 

 Creatief meedenken over de toepassing en verbetering van onze producten en systemen 

 Enige stress bestendigheid  

 Verantwoordelijkheids besef 

 Flexibiliteit en veranderbereidheid , openstaan voor meningen van anderen 

 Eerlijke en betrouwbare mentaliteit. Transparant en recht door zee. Geen dubbele agenda’s 

 Oog voor kwaliteit: afspraak is afspraak  

 Zelfstandigheid  

 Collegialiteit 

 Ambitie / enthousiasme / trots  

 

 


