Onderwijskundig Ontwerper (tijdelijk)
Gaat jouw hart sneller kloppen van het ontwerpen van leersituaties? Werk je graag samen met scholen,
trainers en docenten? Ben jij benieuwd of trainingen ontwerpen wat voor jou is, of wil je jezelf hier verder
in ontwikkelen? Dan is dit dé functie voor jou!
In de maanden september t/m april zijn wij op zoek naar een onderwijskundig ontwerper die ons team
komt versterken. Het gaat om een tijdelijke vervanging met kans op verlenging. Het is een functie waarin
je bijdraagt aan het 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 en goed aansluiten bij de leerbehoefte van onze deelnemers.
Krijg jij een glimlach als je dit leest? Lees dan verder over de functie van onderwijskundig ontwerper.
Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen of aanpassen van de trainingen van September. Je bekijkt
de vraag van de school en leerbehoefte van de deelnemers, waarna je aan de slag gaat met de inhoud.
Afhankelijk van de vraag ontwerp je een nieuwe training of pas je een bestaand programma aan. Dit doe
je door te sparren met collega’s. Je blijft betrokken tot aan het evalueren en borgen van het traject en
neemt daarin alle inhoudelijke verbeterpunten mee. Wat het resultaat is? Een ijzersterke, praktische en
activerende training die groeigeluk bezorgt!

Wat ga je doen?
●
●
●
●

Je ontwikkelt nieuwe trainingen en redigeert bestaande trainingen. Je kijkt daarbij met een
kritische blik naar de kwaliteit van de trainingen.
Je zorgt voor een heldere leerlijn en rode draad in de trainingen, waarbij de leerdoelen van
deelnemers gehaald kunnen worden.
Je denkt met ons sales team mee in het voorstellen van een programma op maat.
Je zorgt ervoor dat deelnemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, dat ze vertrouwen hebben
in eigen kunnen en zin hebben in morgen na de training. Dit is waar wij voor staan in onze
trainingen.

Wat krijg jij hiervoor terug?
●
●
●
●
●
●
●
●

Een kijkje in de keuken bij September Onderwijs, ervaring opdoen als onderwijskundig ontwerper
mét kans om te blijven.
Een functie waarin je mee kan bouwen aan het mooie trainingsaanbod van September, en je
direct resultaat ziet van jouw werk in de vorm van kwalitatief sterke, activerende trainingen.
Samenwerken met enthousiaste collega ontwerpers, scholen en trainers die allemaal een hart
hebben voor leren en ontwikkelen.
Veel vrijheid en autonomie in je functie: je bouwt mee aan de afdeling en doet dit op een manier
die voor jou werkt. Inbreng van jouw ideeën is altijd welkom!
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 €2400-3200 inclusief vakantiegeld en pensioen (op basis van 40 uur) en 25
vakantiedagen. Daarnaast krijg je jaarlijks een persoonlijk ontwikkelbudget.
Werken in hartje Utrecht (met uitzicht op de singels!) in een hecht team van enthousiastelingen,
die iedere dag samen gaan voor groei geluk.
Uitgebreide avocado/zalm/geitenkaastosti lunches, pingpongsessies, borrels en verrassende
uitjes.

Wie zoeken wij? Jij:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bent beschikbaar in de maanden augustus/september/oktober (start datum is bespreekbaar) tot
en met eind maart met kans op verlenging.
Woont in omgeving Utrecht en bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar.
Hebt onderwijskundige kennis en/of ervaring, bijvoorbeeld in de vorm van een HBO- of
academische opleiding, en 1 tot 4 jaar werkervaring.
Bent in staat de grotere lijn te zien en hebt een kritisch oog.
Weet theorie te vertalen naar creatieve werkvormen en komt met vernieuwende ideeën.
Gaat voor kwaliteit, maar kan ook werken binnen de kaders van budget en deadlines.
Bent relationeel sterk en weet helder te communiceren met je collega’s, freelance ontwerpers,
contactpersonen bij scholen en deelnemers.
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.
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 bij afdeling Trainingen van September Onderwijs, in het ontwerpteam. Daar werk je samen 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 vandaag nog via het formulier op de website!

