MEDIOR TRAINER – ADVISEUR
32 uur, jaarcontract, daarna intentie tot vast contract
salariëring volgens FWG-salarisstructuur functiegroep 60
prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao-GGZ
Wie we zijn: IVP – afdeling Training & Opleiding
IVP houdt zich al ruim 30 jaar bezig met de invloed van schokkende gebeurtenissen zoals agressie,
geweld, ongevallen, crises en rampen. Dit doen we voor onder andere overheden, hulporganisaties en
uniformdiensten. We werken in een klein team van 6 vaste medewerkers en 15 freelancers. Allemaal
sterk betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We sparren veel en delen onze ervaringen. Zo
ontwikkelen en geven we mooiere trainingen en kunnen we het IVP goed laten aansluiten bij de
wensen van onze klant.
Wat we bieden
Je hebt een eigen klantenpakket (profit en non-profit, klein en groot) waarmee je nauw contact hebt,
zodat je goed kan inspelen op bestaande en nieuwe behoeftes. Je geeft trainingen (die je soms nieuw
ontwikkelt) en adviseert klanten. Je bent verantwoordelijk voor het hele proces: van acquisitie en
relatiebeheer tot het ontwikkelen en uitvoeren van de training en evaluaties met de opdrachtgever.
Binnen het team ben je een open en betrokken sparringpartner, die echt iets meebrengt van buiten; je
eigen (levens)ervaring, je eigen visie, je eigen vaardigheden.
Wat we vragen
- minimaal 4 jaar ervaring als professioneel trainer met affectie voor het domein van IVP
- kennis van of ervaring met trainingen in agressie, stress en opvang & nazorg is een pré
- afgeronde WO-studie Psychologie
- afgeronde trainersopleiding
- je bent ondernemend, flexibel, empathisch, georganiseerd, open en je hebt karakter
Solliciteer snel!
De wereld verandert en organisaties hebben jou nodig. Kijk op www.ivp.nl voor meer informatie over
onze kracht en onze klanten. Als je meer wilt weten ben je welkom contact op te nemen met degene
die leiding geeft aan de afdeling Training & Opleiding, Willeke Kuijpers via w.kuijpers@ivp.nl. Mail ons
liefst vandaag nog je CV met motivatiebrief. We zien ernaar uit!

Een kijkje achter de schermen?
Om een gevoel te krijgen bij het werk en de sfeer, hieronder een kort interview met Natascha Ritfeld,
medior trainer sinds 2017.
Testimonial Natascha Ritfeld
Ik werkte als sales-trainer bij een verzekeraar, tot ik me realiseerde dat ik de menselijke benadering
miste. De ruimte voor emotie, de maatschappelijke relevantie. Maar het zakelijke sprak me wel aan.
Toen kwam ik per ongeluk bij IVP op de site, ik zag de functie en de filmpjes met opdrachtgevers, dit
pakte me.
Ik heb mijn eigen klanten die ik adviseer en train. Ik heb goed contact met ze, weet wat er leeft en kan
flexibel inspringen op nieuwe vragen. Vaak ontwikkel ik zelf een training. Ik loop zeg maar met ze
mee. Zoals nu: ik kom net van een training ‘zelfzorg’ binnen de GGD, waarbij ik mensen leer dat ze er
pas kunnen zijn voor een ander als ze goed voor zichzelf zorgen. Klinkt logisch, maar deze mensen
zijn primair gericht op de ander. In het vliegtuig vertellen ze je immers ook eerst het zuurstofmasker bij
jezelf op te doen, voordat je een ander helpt.

