FREELANCE TRAINERS
Ben jij de freelance-trainer die wij zoeken?
Lindekracht is een trainingspraktijk voor opvoeding, ontwikkeling en ouderschap en ontwikkelaar van
deBabyspecialist® en deBabycoach®. Wij leiden o.a. pedagogisch medewerkers op in de Kinderopvang-branche; heel specifiek deBabyspecialisten®. In samenwerking met Logavak, leveren wij Incompany trainingen en Opleidingstrajecten middels open inschrijving door heel Nederland.
Wij zijn toe aan het vormen van een team van freelance trainers die
babyspecialisten willen opleiden in Nederland. Gezien de geografisch
verspreide aanvragen en opleidingen, zoeken wij kandidaten woonachtig in Noord-, Oost-, Midden- en Zuid-Nederland.

Lindekracht zoekt:
Enthousiaste collega’s op HBO+ niveau die bij voorkeur werkervaring hebben als opleider/trainer. Ben jij een
zelfstandig en daadkrachtig persoon met een passie voor ontwikkeling van het jongste kind en het opleiden van
professionals die met deze doelgroep werken? Heb je ervaring in de Kinderopvang-branche of heb je affiniteit
hiermee? Dan hebben wij een plek voor jou in een enthousiast team van trainers met meerdere toekomstperspectieven.

Dit ga je doen
Als zelfstandig trainer ben je een ambassadeur van onze organisatie. Je draagt zorg voor de uitvoering
van de opleiding, contact met opdrachtgevers en cursisten. Opdrachten worden door ons aan je overgedragen waarna je deze geheel zelfstandig gaat coördineren.Samen met je collega-trainers vorm je
een hecht team dat meedenkt in ontwikkeling en uitvoering.
De opleidingen hebben een cyclus van 6 dagen, verdeeld over gemiddeld 20 weken en wij vragen beschikbaarheid voor minimaal 4-5 opleidingstrajecten jaarlijks. Opleidingsdagen vinden plaats op weekdagen en zaterdag aansluitend op het verzoek van opdrachtgever.

Je werkomgeving
Op ons kantoor in Weert waar je met enige regelmaat voor overleg aanwezig zult zijn, heerst een informele sfeer waar collega’s in een hecht teamverband werken. Als trainer werk je bij voorkeur in je eigen
provincie/regio, daarnaast ben je bereid om de opleiding open inschrijving op diverse locaties in Nederland te geven.

Jouw profiel
Ben jij?
Een enthousiast en energiek persoon met een opleiding op HBO niveau. Beschik jij over goede didactische en communicatieve vaardigheden? Beschik je over kennis m.b.t. de ontwikkeling van het jongste
kind en/of kinderopvang?

Wil je werken en opleiden vanuit een holistische visie? Ben je bereid te investeren in jouw persoonlijke en
professionele ontwikkeling? Ben je flexibel, doortastend en heb je in voldoende mate een persoonlijk ontwikkelingstraject doorlopen? Beheers je de engelse taal in woord en geschrift? Dan nodigen wij jou graag
uit om te solliciteren.

Ons aanbod | Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

een 6-daagse Train The Trainer
meeloop-traject met een ervaren trainer.
een zelfstandige functie als trainer/opleider
werken bij een professionele snel groeiende organisatie.
werken in een team
mogelijkheid tot minimaal 4/5 opleidingstrajecten per jaar
een vaste vergoeding per traject, reiskosten en eventuele verblijfskosten
diverse toekomstmogelijkheden met betrekking tot het geven van meerdere
opleidingen in de toekomst

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je brief met CV, motivatiebrief of een video-opname voor 2 Juni naar het
onderstaande email-adres.
Na een eerste selectieronde volgen op korte termijn sollicitatiegesprekken. Het streven is je inzetbaar te
laten zijn van Oktober/November dit jaar. De gesprekken zijn gepland op 12 en 15 Juni. De Train The Trainer wordt gegeven op: 13-14-15 Juli, 5-6-21 September. Beschikbaarheid is gewenst.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.lindekracht.nl / www.debabycoach.com

