Vacature

V(V)E trainer

We zijn op zoek naar een enthousiaste V(V)E trainer die samen met twee interne Uk en
Puk trainers, onze pedagogisch medewerkers V(V)E scholing en/of bijscholing gaat
geven. Het maken en geven van een training op maat behoort ook tot taken. Het
bezoeken van de cursisten op de locaties is onderdeel van de training.
Wij zoeken een zelfstandige en contactvaardige trainer die met een prettige, open
houding de zaken voor elkaar krijgt. Je bent makkelijk benaderbaar en je beschikt
over stevigheid en overtuigingskracht. Het gaat om ca. 4 uur per week.

Enthousiast?

Wij zoeken een V(V) trainer met het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een zelfstandige doorzetter, met een passende kindgerichte opleiding op HBO- niveau.
Bij voorkeur ervaring in het werken met V(V)E.
Kennis van ontwikkelmateriaal en inrichting groepen.
Kennis van opbrengstgericht werken.
Presentatievaardigheden; toe kunnen passen van verschillende trainingswerkvormen.
Je bent enthousiast en energiek, creatief en oplossingsgericht.
Je kunt zelfstandig werken.
Je kunt feedbackgesprekken voeren.
Je hebt een goede taalbeheersing en uitstekende mondelinge en schriftelijke
communicatieve vaardigheden.
Bereid tot het volgen van V(V)E train de trainers opleiding te starten in januari 2022.

Train de trainers opleiding
•
•
•

De train de trainers opleiding loopt van 31 januari t/m 27 juni.
Toelatingseis:
Hbo-opleiding in een relevante richting en bekend met het werk in de kinderopvang. De
training wordt blended aangeboden. Dit houdt in dat het afwisselend in Rotterdam en digitaal
wordt aangeboden. De tijdsinvestering voor de opleiding is voor eigen rekening.
De reiskosten en kosten van de opleiding lopen via Kappio.
Training 1: Maandag 31 januari, Rotterdam
Training 2: Maandag 8 februari, online
Training 3: Dinsdag 8 maart, Rotterdam
Training 4: Maandag 14 maart, online
Training 5: Maandag 11 april, Rotterdam
Training 6: Donderdag 21 april, online
Training 7: Maandag 16 mei, Rotterdam
Training 8: Maandag 23 mei, online
Training 9: Maandag 13 juni, Rotterdam
Training 10: Maandag 27 juni, certificering

Wat bieden wij:
•
•

Uitbetaling volgens cao kinderopvang, schaal 7
Een intensieve samenwerking met twee enthousiaste interne Uk en Puk trainers

Heb je interesse?

Heb je interesse voor deze trainers functie en zie je het zitten om de functie te combineren met je
werkzaamheden als pedagogisch medewerker? Schrijf dan een motivatie en stuur deze met een cv
naar c.vankuijeren@kappio.nl , reageren is mogelijk t/m 30-11-2021. De gesprekken vinden plaats in
de eerste week van december. Onderdeel van de sollicitatieprocedure is het verzorgen van een
gastles tijdens de huidige uk en puk trainingen.

