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Enthousiaste gedragstrainer gezocht 

Wat bieden wij?  

Learnit verzorgt trainingen en workshops door heel Nederland. Deze trainingen worden zowel door 
ons gepland (open inschrijving) als door de klant (incompany). Het trainingsaanbod is uitgebreid en 
onze cursisten divers. Onze Communicatie & Management trainingen zijn gedragsgericht en 
aangepast op de individuele leerdoelen van de cursisten. We oefenen met praktijksituaties en de 
theorie wordt interactief uitgelegd. Op deze manier zijn we ervan overtuigd dat we het leereffect van 
onze cursisten vergroten. De groepen zijn klein waardoor onze trainers genoeg ruimte hebben om af 
te wijken van het ‘standaardprogramma’. We stimuleren trainers om eigen kennis en creativiteit in te 
brengen tijdens de trainingen.  

Werken bij Learnit biedt een inspirerende en leerzame werkomgeving. De communicatie met onze 
klanten is transparant. We verwoorden zaken op een heldere en praktische no-nonsense manier 
maar schuwen de verdieping niet. Een warm contact is hierbij waardevol. Wij geloven dat als mensen 
zich bezig kunnen houden met hun potentieel en dit uitdragen op de werkvloer er mooie dingen 
ontstaan. Wij zijn continu in beweging en spelen in op de behoeftes van de markt. Een balans tussen 
persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de effectiviteit op de werkvloer staat voorop.  

Wat houdt de functie in?  

Vanwege onder andere zwangerschapsverlof zoeken we een gedragstrainer die ons team komt 
versterken. Je hebt een visie op Learning & Development. Je geeft zelfstandig trainingen en begeleidt 
projecten zoals Klantgericht werken. Voor een overzicht van onze trainingen kijk op www.learnit.nl. 
Ook ontwikkel je nieuwe trainingen, trajecten, workshops en webinars en zorg je ervoor dat reeds 
ontwikkelde trainingen ‘up-to-date’ blijven. Je hebt je eigen account in beheer waarbij je actief eigen 
klanten benadert en contact onderhoudt met (eerdere) opdrachtgevers. Je staat klanten en cursisten 
te woord. Je bent één van de aanspreekpunten voor onze freelancers en de marketingafdeling. Het is 
een uitdagende en leerzame functie waar je veel creativiteit en initiatief kwijt kunt. Een open-mind 
voor ideeën en flexibel met initiatieven vinden wij fijn! 

Wie zoeken wij?  

Wij zoeken een gedragstrainer/coach met: 

- HBO/WO werk en denkniveau 
- Een afgeronde trainersopleiding, pré: vervolg cursus(sen) binnen het vak 
- Minimaal 2 jaar trainerservaring; relevante ervaring in soortgelijke functie 
- Een flexibele instelling met open-mind 
- Zakelijke & commerciële instelling met oog voor de mens  
- Initiatiefrijk en creatief 
- Een flinke dosis enthousiasme  
- Een trainersstijl die sociaal, open en eerlijk is naar de cursist 
- Een zelfstandige manier van werken 
- Balans tussen mensgericht en resultaatgericht werken 
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- Een visie op het gebied van Learning & Development  
- Plezier in het schrijven van blogs en het de wil om webinars te verzorgen in onze webinarstudio 

Aanbod  

Wij zoeken een gedragstrainer voor 4 dagen per week. Het is belangrijk dat je in de functie flexibel 
inzetbaar bent en in de omgeving van Amsterdam woont. Bij voorkeur beschikbaar vanaf 21 augustus 
2017 om in te werken. Het gaat in eerste instantie om een 7 maanden contract met uitzicht op 
verlenging. 

Geïnteresseerd?  

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk op woensdag 9 augustus naar jelmer@learnit.nl. Vragen kan je 
via de mail stellen. Uiterlijk 10 augustus hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De 1e 
gesprekken vinden plaats op 17 en 18 augustus en het eventuele 2e gesprek de week erop. Het 
uitvoeren van een onderdeel uit een training behoort tot de sollicitatieprocedure. Ons doel is dat je 
start in september 2017. 

 

 


