Trainer / Coach – 32 tot 36 uur
iHUB gaat voor een veerkrachtige generatie in 2040. Hierbij nemen we de levenslust van kinderen en jongeren
als vertrekpunt. Om ons ideaal te realiseren zoeken wij collega's met energie en een hart dat klopt voor kinderen
en jongeren.
Ben jij de enthousiaste Trainer / Coach die wij zoeken? In verband met de doorgroei van een trainer/coach naar
teamleider is De Nieuwe Kans in Rotterdam op zoek naar een nieuwe collega!
Wat ga je doen?
Als (gedrags)trainer/coach geef je zowel groepstrainingen als individuele coaching. Je bent onderdeel van een
team van specialisten dat streeft naar verandering bij de individuele deelnemer om zodoende tot een
transformatie te komen voor de lange termijn. Je bouwt mee aan de toekomst van DNK en levert een positieve
bijdrage aan de ontwikkeling van DNK.
Stichting De Nieuwe Kans (DNK) is een dynamische organisatie die middels een dagprogramma jonge mannen in
de leeftijd van 18-27 jaar de mogelijkheid biedt om hun leven richting te geven. Het stimuleren van motivatie en
gedragsverandering staan hierin centraal. De doelgroep laat zich kenmerken door problematiek op verschillende
leefgebieden, zoals: huisvesting, schulden, psychische problematiek, verslaving, een justitiële achtergrond, taal of
een licht verstandelijke beperking. Zo helpt De Nieuwe Kans hen een stabiele plek in de samenleving te
verwerven via uitstroom naar werk, school of specifieke zorg. Daarnaast valt er onder de vlag van De Nieuwe
Kans een interventie genaamd Bon Sjans, die is ingebed in een werkcontext.
Wat vragen wij van jou?
•
Je hebt een (bijna) afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in een sociale richting;
•
Je hebt ruime ervaring met het werken met de doelgroep en je staat stevig in je schoenen;
•
Je hebt ervaring met het geven van groepstrainingen;
•
Je bent bekend met cognitief gedragstherapeutische technieken of je hebt een afgeronde opleiding in
deze richting;
•
Je bent een professional die creatief en toekomstgericht is en goed kan inspelen op veranderende
omstandigheden: geen dag is hetzelfde bij De Nieuwe Kans;
•
Je bent iemand die empathisch en meegaand is, maar ook met professionele afstand kan handelen;
•
Je bent bekend met motiverende gespreksvoering.
Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Wat bieden wij jou?
•
Een tijdelijk dienstverband van een jaar van 32 tot 36 uur per week met uitzicht op een dienstverband
voor onbepaalde tijd. De gewenste startdatum is zo spoedig mogelijk;
•
Een marktconform salaris op basis van de CAO Zorg & Welzijn. Inschaling vindt plaats op basis van
kennis en ervaring in schaal 8 (max. €3.962 bruto per maand bij een fulltime dienstverband);
•
DNK is een lerende organisatie en er is de mogelijkheid om trainingen en opleidingen te volgen binnen
DNK en iHUB;
•
Primaire, secundaire en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Zorg & Welzijn.
Solliciteren en contact
Wil jij graag het verschil maken voor een doelgroep die extra aandacht nodig heeft? Solliciteer! We ontvangen je
sollicitatie graag voor 21 januari aanstaande. De eerste gesprekken zullen plaats vinden op woensdag 2 februari.
Voor informatie over deze vacature kun je bellen met Gilbert Calmez, Teamleider bij De Nieuwe Kans, via
telefoonnummer 06-46830447.
Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure bij gelijke geschiktheid. Voor iHUB is diversiteit en
inclusie binnen de organisatie waardevol. Sollicitanten die een afspiegeling zijn van onze eigen cliënten (culturele,
etnische en seksuele diversiteit en/of ervaringsdeskundigheid met de problematiek en hulpverlening) zijn van
harte welkom.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

