Vacature Freelance Trainer
Met ruime trainingservaring op het thema de-escalerend werken in
Zorg, Welzijn en Speciaal Onderwijs
Als Freelance Trainer geef je maatwerk trainingen op gebied van veilig werken in Zorg, Welzijn en
Speciaal Onderwijs. Je bent het visitekaartje van Trifier. Je zorgt er voor dat onze klanten meer dan
tevreden zijn en ons aanbevelen bij hun collega’s en hun netwerk.
Locatie
: heel Nederland (op locatie bij de klant)
Werk- en denkniveau : HBO
WAT DOE JE?
Hoe het komt dat Trifier-klanten en hun medewerkers trots zijn op hun werk? Daar zorg jij voor!
 Je traint medewerkers van verschillende disciplines , op gebied van veilig werken
 Je zorgt dat deze professionals trots zijn op het werk dat zij doen, met blijvende impact
 Je werkt samen met collega trainers (en trainingsacteurs)
 Je bedenkt vernieuwende trainingsmethoden
 Je ontmoet door te verbinden. Theorie en praktijk laat je samensmelten.
HOE ZIET DAT ERUIT IN DE PRAKTIJK
 Zelfstandig uitvoeren van trainingen, coachings- en begeleidingstrajecten
 In gezamenlijkheid met ons ontwikkel je didactische programma’s en materiaal ter ondersteuning van
de leertrajecten
 Opstellen van een lesplan
 Verslaglegging na de training
 Signaleren van verbetermogelijkheden van een leer- en ontwikkeltraject
 Verwerven van nieuwe opdrachten en relatiebeheer
TEAM
Doordat steeds meer organisaties ons weten te vinden en met ons willen samenwerken zijn we altijd op
zoek naar Freelance Trainers, die perfect aansluiten bij onze missie en visie en met onze ambities mee
kunnen groeien.
Trifier bestaat uit een team van ruim 50 professionals. Samen werken we aan de mooiste opdrachten om
professionals beter, blijer en trotser te maken.
Het kloppend hart van onze organisatie ligt in Rijen, zo’n 20 autominuten van Breda, waar een vaste kern
van tien medewerkers werkt. We werken door heel Nederland. Onze adviseurs, trainers, coaches en
acteurs onderscheiden zich door hun uitgebreide vakkennis, praktische en interactieve werkwijze en door
hun betrokkenheid. Enthousiasme voor ons vak is wat ons bindt!
WIJ VRAGEN
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Ervaring en kennis van veilig werken; preventie en vroegsignalering van agressie, omgaan met
grensoverschrijdend gedrag, verbale en fysieke de-escalatie technieken, conflicthantering, complexe
communicatie
Afgeronde docentenopleiding, HBO opleidingskunde of opleiding bedrijfstrainer
Minimaal vijf jaar werkervaring als bedrijfsopleider, trainer, coach. Met een voorkeur voor
teamcoaching
Goede computervaardigheden, tekstverwerking, maken van presentaties
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en schrift
Commercieel en verbindend. Je hebt de kwaliteiten om met opdrachtgevers en andere partijen een
professionele relatie op te bouwen en te houden

Wij bieden jou
 Opdrachten en dus inkomsten. Uiteraard tegen een marktconform tarief.
 Opleiding en training via onze eigen opleidingsprogramma’s in samenwerking met externe sprekers en
trainers
 Supervisie, coaching on the job, zodat je je talenten benut en steeds beter wordt in je vak
 Prachtige opdrachten bij inspirerende opdrachtgevers
 Samenwerking met een groeiend bedrijf
 Uitdagend werk waar je helemaal in opgaat
Solliciteer op deze functie
Denk jij bij het lezen hiervan, yes, dat ben ik!, en heb je passie voor het trainersvak en de zorgsector? Dan
komen we graag in gesprek met jou. Stuur vóór 31 januari 2019 je cv en motivatiebrief naar:
info@trifier.nl o.v.v. ‘Sollicitatie Freelance Trainer’.
Op dinsdag 5 en woensdag 6 februari vinden de sollicitatiegesprekken plaats, in groepsbijeenkomsten. Op
kantoor bij Trifier, van 13.30 tot 15.30 uur.
Neem voor meer informatie contact op met Anja Brouwers tel: 0161-231118.
Over Trifier
Trifier is een opleidings- en kenniscentrum voor sociale veiligheid in Zorg, Welzijn en Speciaal Onderwijs.
Het is ons talent en onze missie om professionals in Zorg, Welzijn en Speciaal Onderwijs trots te laten zijn
op hun werk, met blijvende impact. Omdat...zij zich als professional op het werk veilig willen voelen. En na
het werk trots willen thuiskomen. Wetende dat ze hebben bijgedragen aan het bieden van goede en
veilige zorg voor de cliënt.
Onze visie daarop is “Leren door te doen”. Wij geven praktische handvatten voor een werk- leer- en
leefomgeving in veiligheid en vrijheid. Morgen nog sterker dan vandaag!
Onze (individuele en team) adviestrajecten, trainingen en coaching trajecten zijn gericht op het
bevorderen van werken in veiligheid en vrijheid. Juist in situaties waar veiligheid en vrijheid elkaar
beperken. Bijvoorbeeld in escalerende omstandigheden, conflictsituaties, bij grensoverschrijdend gedrag
of agressie. De basis van onze werkwijze is de Human Right Approach, waarbij de veiligheid en rechten van
de cliënten en professionals centraal staan.
Meer over ons vind je op www.trifier.nl
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