De organisatie
Wij helpen jongeren op de overgang van onderwijs, arbeid en zorg en bij de overstap van
onderwijs naar werk. Wij onderscheiden ons door onze deskundige, multidisciplinaire en
persoonlijke aanpak. Wij houden ons bezig met (psychologisch) onderzoek, begeleiding,
coaching, training en arbeidstoeleiding. Dit doen wij voor bedrijven, scholen, gemeenten en
UWV.

Durf jij het aan? Onze Meiden met Pit!
Bij Meiden met Pit!, bieden wij meiden die bekend zijn met gedrags-, motivatie en/of
psychische problemen een divers trainingsaanbod. Wij maken gebruik van (psychologisch)
onderzoek, begeleiding, coaching en training en werken samen met de meiden aan hun
toekomst, kennis en vaardigheden en betere kansen op de arbeidsmarkt. Wij zijn op zoek
naar een ervaren en proactieve

Trainer/coach

(24 uur)

2x

die stevig in haar schoenen staat en energie krijgt van het werken met groepen.
De werkzaamheden:
Als trainer/coach bij Meiden met Pit! zorg jij ervoor dat de meiden in een veilige
(leer)omgeving de mogelijkheid krijgen om aan hun toekomst te werken.
Wat jij gaat doen:
 trainingen voorbereiden en verzorgen(zoals bv. sociale competenties, schoolse
vaardigheden, loopbaan & burgerschap)
 begeleidingsgesprekken voeren met je mentormeiden, trajectplannen opstellen en
contact onderhouden met het netwerk rondom de meiden
 trainingen door ontwikkelen
 observatie en rapportage
 begeleiding van stagiaires
 én ben je bereid je door te ontwikkelen
Wij zoeken:
een collega die oprecht warm loopt voor én ruime ervaring heeft met deze doelgroep. En
verder:
 een afgeronde opleiding (ontwikkelings-)psychologie, orthopedagogiek of
HBO pedagogiek/SPH/MWD/Social Work
 ervaring met het geven van training en oog voor groepsdynamiek
 onderwijservaring is een pré
 communicatief sterk, goed kunnen luisteren
 oplossingsgericht kunnen schakelen én handelen
 analytisch denkend, creatief en inventief
 zich sterk kunnen oriënteren op netwerken (onderwijs en zorg)
 ervaring met (registratie in) cliëntvolgsystemen en Open Office/Microsoft Office
Plaats in de organisatie:
maakt deel uit van een multidisciplinair zelfstandig team
Wij bieden:
Een open en dynamische organisatie met een professioneel en enthousiast team waarin
aandacht is voor wetenschappelijke inzichten én voor de praktische toepasbaarheid. Verder:
 een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week
 salaris, afhankelijk van kennis en ervaring (min. € 2527 – max. € 4053 obv 38 uur)
 prima secundaire arbeidsvoorwaarden (thuiswerken, verlofregeling, ontwikkeling)
Wil je meer informatie over deze uitdagende functie? Neem dan contact met ons op en vraag
naar Marloes Duijn of mail je motivatie en cv naar joke.vanderloon@mindatwork.org,
telefoonnummer: 036 - 546 95 70.

