Studiekeuze trainer & coach September Advies
September Advies zoekt een studiekeuze trainer & coach die onderdeel wil zijn van ons kernteam.
Heb je net de opleiding tot coach, (organisatie) psycholoog of een soortgelijke opleiding afgerond? Is
het geven van trainingen en het uitvoeren van coachtrajecten jou op het lijf geschreven? Dan leren
we je graag beter kennen!
Als trainer & coach bij September Advies speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van
scholieren en studenten. Je verzorgt studiekeuzetrajecten, ontwikkeltrajecten en begeleidt leerlingen
in het opdoen van studievaardigheden. Jouw dag is geslaagd wanneer een scholier of student met
een glimlach je training of coachgesprek uitloopt. Wordt jij hier blij van en wil jij graag bijdragen aan
groeigeluk? Lees dan vooral verder!
Wat ga je doen?
● Je start bij ons met een coachopleiding. We leiden je in twee maanden op tot
studiekeuzecoach. Daarna krijg je je eigen studiekeuzetrajecten toegewezen.
● Je begeleidt scholieren en studenten in het maken van een bewuste en onderbouwde
studiekeuze. Dit doe je door middel van coaching (1 op 1 trajecten) en training
(groepstrajecten op scholen).
● Je verzorgt ontwikkeltrajecten en leerlingbegeleiding. Deze trajecten bestaan uit coaching en
training.
● Je helpt scholieren en studenten om achter hun talenten, kwaliteiten, interesses en dromen
te komen. Kortom; je helpt hen zichzelf beter te leren kennen en je draagt bij aan hun
persoonlijke ontwikkeling!
● Je hebt veel ruimte en tijd om tijdens de trajecten echt de diepte in te gaan. We worden door
onze coachees gewaardeerd voor de persoonlijke aandacht die we ze geven in het traject. Dit
vinden wij zelf ook erg belangrijk.

Wat krijg je hiervoor terug?
● Veel waardering van je coachees, die met een duidelijk resultaat de deur uitlopen.
● Begeleiding en intervisie met de andere coaches uit het team.
● Een kick-off ieder schooljaar, borrels, inhoudelijke activiteiten en kennisdeling met
mede-studiekeuzecoaches.
● Een baan met resultaat: een hoge NPS-score en bijdragen aan onze ambitie om in 2030
100.000 mensen groeigeluk bezorgd te hebben.
● Werken in hartje Utrecht met uitzicht op de singels.
● Een salaris tussen de € 2200-2800 incl. vakantiegeld en pensioen (op basis van 40 uur) en 25
vakantiedagen. En bovendien krijg je ook nog jaarlijks een persoonlijk ontwikkelbudget!
● Veel vrijheid en autonomie in je functie: je bouwt mee aan de afdeling en doet dit op een
manier die voor jou werkt. Geen idee is ons te gek!
● Werken in een hecht team van enthousiastelingen die iedere dag samen gaan voor
groeigeluk.
● Uitgebreide avocado/zalm/geitenkaas tosti lunches, pingpongsessies, borrels en verrassende
uitjes.
Wie zoeken we? Jij:
● Woont in omgeving Utrecht en bent 32 uur per week beschikbaar.
● Bent mensgericht, jij luistert écht naar anderen.
● Staat onder je vrienden bekend als iemand die sociaal, positief en oplossingsgericht is.
● Hebt een achtergrond in de psychologie, coaching of een soortgelijke opleiding en hebt
daarnaast talent voor training.
● Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je wilt de scholieren en studenten
die je begeleidt écht verder helpen.
Met welke collega’s kom jij te werken?
Je komt (onder andere) te werken met deze top collega's:

Solliciteer direct!

Ben jij overtuigd en denk je dat je ons ook kunt overtuigen dat jij geknipt bent voor deze functie?
Solliciteer dan vandaag nog via het formulier op onze website!
Heb je nog vragen? Bel dan naar Moniek (HR) op 0628402294 of mail naar
vacature@septemberonderwijs.nl

