
 

 
 

 

 

Sagènn is er voor iedereen die zijn of haar huidige en toekomstige positie wil versterken of 

verbeteren. Wij zijn de partner voor overheid, werkgevers en onderwijs in het realiseren van 

oplossingen op het snijvlak van mens, maatschappij en arbeidsmarkt. Met onze positieve kijk 

op mensen, energieke aanpak en krachtige oplossingen in coaching en training werken wij elke 

dag aan de positieverbetering van mensen.  

 

Voor een nieuw project in Alphen a/d Rijn zijn wij per 1 oktober 2021 op zoek naar een gedreven en 

resultaatgerichte 

 

Trainer  
(32 uur per week) 
 

 

Functieomschrijving 

Je geeft sollicitatietrainingen, empowermenttrainingen, digitale vaardigheden en trainingen over hoe 

het werkt in Nederland. Dit doe je aan verschillende doelgroepen uitkeringsgerechtigden waarvan de 

afstand tot de arbeidsmarkt varieert. Onderdeel van de doelgroep zijn ook Statushouders en 

arbeidsbeperkten. De trainingen zijn onderdeel van een lopend re-integratie- of participatietraject dat 

kandidaten volgen bij het gemeentelijk werkbedrijf Rijnvicus.  

 

Je werkweek bestaat uit het geven van trainingen, begeleiden van praktijkopdrachten en het nakijken 

van huiswerk in onze digitale omgeving. Dit doe je op locatie van het Rijnvicus. Alle trainingen staan in 

het teken van de arbeidsmarkt. Je werkt samen met de participatiecoaches van het Rijnvicus om 

doelen voor werk of school te behalen. 

 

Om samen succesvol te zijn zoeken wij een collega met: 

• Affiniteit met de verschillende doelgroepen; 

• Relevante (sociale) HBO opleiding of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau; 

• Minimaal 3 jaar ervaring met het geven van trainingen;   

• Creativiteit in het omgaan met weerstand en een sterk probleemoplossend vermogen;  

• Goed ontwikkelde (schriftelijke) communicatieve vaardigheden; 

• Omgevingssensitiviteit voor optimale samenwerking met het Rijnvicus;  

• Oog voor gestructureerd werken in afwisseling met improvisatie en ad hoc handelen, zonder het 

hogere doel uit het oog te verliezen; 

• Een positieve instelling en geloof in de kracht van iedere individuele kandidaat; 

• In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer is een pré. 

 

Wij vinden het belangrijk dat je flexibel bent en er ook voor open staat om voor projecten op andere 

locaties te werken als de situatie daarom vraagt. 

 

Wij bieden: 

Je de mogelijkheid om op een positieve en energieke wijze bij te dragen aan de verbetering van de 

maatschappij en positie van mensen in een resultaatgerichte omgeving. Je krijgt een uitdagende baan 

met volop ontwikkelingsmogelijkheden in een jonge en groeiende organisatie met een no-nonsense 

cultuur. Sagènn biedt ruimte voor ondernemerschap en eigen initiatief, waarin we samen werken aan 

het realiseren van effectieve en vernieuwende oplossingen voor onze interne en externe klanten.   

 

Reageren: Wil jij jouw bijdrage leveren aan mens, maatschappij en Sagènn? Stuur dan je CV en korte 

motivatie (max ½ A4) naar Manouk Romijn, m.romijn@sagenn.nl, telefoonnummer 06-28237538.   

mailto:m.romijn@sagenn.nl

