
 

 
Ambitieuze Ontwerpcoördinator Trainingen  
Een verantwoordelijke baan waarin je bijdraagt aan groeigeluk van onze deelnemers en scholen en waarin je écht 
wat kunt betekenen. Dit in een omgeving waar je de ruimte krijgt om in het ontwerp van trainingen te duiken en 
ervoor te zorgen dat onze trainingen sterk worden neergezet. Krijg jij een glimlach als je dit leest? En heb je de 
ambitie om door te groeien tot lead ontwerper van het team? Lees dan verder over de functie van 
ontwerpcoördinator.   
 
Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor het ontwerp én de coördinatie van de trainingen van September. Jouw 
rol begint wanneer we een training mogen verzorgen bij een school. Afhankelijk van het type opdracht ga jij 
vervolgens aan de slag met het opstellen van heldere, praktische leerdoelen en een sterke leerlijn. In een 
brainstorm, samen met een ontwerpcollega, maak je een raamwerk voor de training en werk je dit vervolgens 
verder uit. In andere gevallen ga je op zoek naar een geschikte ontwerper die gespecialiseerd is in het onderwerp 
van de training en bewaak jij het proces en resultaat. Wat dit resultaat is? Een ijzersterke training die goed 
beoordeeld wordt door onze deelnemers en die ze groeigeluk bezorgt!  
 
Wat ga je doen?  

● Je coördineert trainingen van A tot Z, je hebt contact met deelnemers,  scholen en trainers vanuit onze 
freelance pool. 

● Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor het ontwerp van de trainingen, grotendeels door zelf te 
ontwerpen en deels in samenwerking met freelance ontwerpers. Je zorgt voor een heldere leerlijn en rode 
draad in de trainingen, waarbij de leerdoelen van deelnemers gehaald kunnen worden.  

● Je redigeert trainingen en kijkt met een kritische blik naar de kwaliteit van de trainingen.  
● Je denkt na over procesverbeteringen voor het coördinatie- en ontwerpproces en voert deze door.  
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Wat krijg jij hiervoor terug? 
● Veel vrijheid en autonomie in je functie: je bouwt mee aan de afdeling en doet dit op een manier die voor 

jou werkt. Je hebt hierin veel invloed op hoe het ontwerpproces wordt ingericht voor de komende jaren. Er 
is veel ruimte voor jouw ideeën. 

● Veel verantwoordelijkheid: je hebt je eigen collectie aan trainingen die volledig van jou zijn. Hierdoor kun 
je veel leren, zal je merken dat je snel stappen maakt en dat je plezier ervaart wanneer zowel deelnemers 
als trainers blij zijn met jouw trainingen!  

● Een functie waarin jouw neus voor kwaliteit goed van pas komt en waarbij leuke, actieve trainingen tot 
stand komen.  

● Een baan met resultaat: een hoge NPS-score en bijdragen aan onze ambitie om in 2030 100.000 mensen 
groeigeluk bezorgd te hebben.  

● Een salaris tussen de € 2800-3800 (Vakantiegeld zit hierin maandelijks verwerkt) en 25 vakantiedagen 
(op basis van 1 fte.)  

● Een baan tussen de 32 - 40 uur. 
● Werken in hartje Utrecht met uitzicht op de singels en werkt in een hecht team van enthousiastelingen die 

iedere dag samen gaan voor groeigeluk. 
● Persoonlijk ontwikkelbudget en interne trainingen met het hele team.  
● Als corona achter de rug is: Uitgebreide avocado/zalm/geitenkaastosti lunches, pingpongsessies, borrels 

en verrassende uitjes. 
 
Wie zoeken wij? Jij: 

● Bent in staat de grotere lijn te zien en hebt een kritisch oog. Jij gaat voor kwaliteit en houdt ervan direct 
aan de slag te gaan met een nieuwe opdracht en hier helemaal in te duiken.  

● Weet theorie te vertalen naar creatieve werkvormen en komt met vernieuwende ideeën.  
● Bent relationeel sterk en weet helder te communiceren met de freelance ontwerpers en trainers.  
● Staat onder je vrienden bekend als iemand die dingen graag goed en kloppend wil doen, het overzicht 

heeft en gek is op trainingen.  
● Houdt goed overzicht op drukke werkdagen en stelt de juiste prioriteiten.  
● Gedijt goed in een informele en gezellige sfeer, waarin tegelijkertijd hard gewerkt wordt. Jij vindt het fijn 

om samen naar gezamenlijke doelen toe te werken en neemt verantwoordelijkheid.  
● Bent ambitieus en wil een belangrijke rol spelen in een groeiende organisatie die de komende jaren nog 

verder groeit.  
● Hebt een hbo- of academische opleiding (zoals onderwijswetenschappen, opleidingskunde of een 

gerelateerde opleiding) en 2-5 jaar werkervaring op het gebied van trainingen ontwerpen. 
● Kunt niet wachten om voor ons aan de slag te gaan en iedere dag bij te dragen aan groeigeluk!  

 
 

Met wie ga je samenwerken? 

Je komt te werken op de afdeling trainingen, samen met deze topcollega’s:  

  
 
 

 

 

 

 

 

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! 
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