
 

KIJK! Een super toffe stage plek! 
 
Zoek jij een plek waar je kan werken aan je competenties, elke dag wordt uitgedaagd en daarbij 
echt het verschil kan maken voor mensen? Lees dan vooral verder. 

 

Stagiaire Trainer / coach 
Fulltime Meewerkstage 

 
Sagènn is een landelijke re-integratie organisatie. Wij staan voor een positieve mensbenadering, een 
energieke aanpak en bieden maatwerk in training en coaching om te werken aan de positieverbetering 
van mensen. Wij geloven dat wanneer je in je kracht staat, je zelf in staat bent doelen te behalen. KIJK 
staat dan ook voor Kom In Je Kracht. Dit is de basis van alles wat wij doen op het gebied van coachen, 
trainen en begeleiden.  
 
Wat is het KIJK-punt ? 
Iedere vestiging van Sagènn heeft een KIJK-punt om te inspireren, informeren en ondersteunen. Neem 
eens een kijkje op onze Instagram pagina en volg ons op Kijkpunt010Sagenn. Als KIJK-punt ben je het 
gezicht van de vestiging. Maar wat ga je eigenlijk doen? 

 
Wat ga je doen? 
Bij het KIJK-punt ben je het eerste aanspreekpunt voor kandidaten op onze vestiging. Je gaat aan de 
slag met (kleine) hulpvragen, ondersteunt bij een startbijeenkomst, training of een coachgesprek. Je 
werkt in ons klantvolgsysteem, legt contact met partners en onderhoudt het (werkgevers)netwerk en 
monitort hoe het met onze kandidaten gaat op werkervaringsplekken. Daarnaast krijg je de mogelijkheid 
om inspirerende content te creëren, help je met het opzetten van een podcast en film. Tot slot verzorg 
je gastcolleges en webinars en organiseer je netwerk- en informatiebijeenkomsten. Kortom: je zit bij 
Sagènn geen moment stil! 
 
In het bijzonder: De komende periode krijgen we veel kandidaten over de vloer waarvan een groot deel 
gezinsmigrant is. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met deze doelgroep. Wij zoeken iemand die: 

• Gemakkelijk een praatje maakt met deze doelgroep, hen een warm welkom geeft, de weg wijst naar 
de afspraak en/of training en hen ondersteunt, of; 

• Het leuk vindt om op projectniveau te ondersteunen in ons netwerk voor de invulling van 
praktijkuren en praktijkplekken. Je monitort ook hoe het in de praktijk met de gezinsmigrant gaat, of;  

• Blij wordt van overzicht houden, ondersteunt in de administratie en nauwkeurig werkt. Je nodigt 
gezinsmigranten uit, belt na, kijkt opdrachten en verwerkt de uitkomsten.  

 
Spreken de werkzaamheden je aan? Reageer dan snel. Uiteraard hoef je niet alles te kunnen en doe je 
het niet alleen, maar in een team van stagiaires en onder begeleiding van o.a. ervaren coaches. 

  
Om samen succesvol te zijn zoeken we een collega-stagiaire met:  

• Een HBO opleiding (3e jaars) voor Toegepaste Psychologie, Social work of iets soortgelijks; 

• Goed ontwikkelde (schriftelijke) communicatieve vaardigheden;  

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

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

• 3 tot 4 dagen per week beschikbaar voor 6 maanden om mee te werken in Rotterdam. 

• Pré is dat je ook Engels, Arabisch of Spaans spreekt.  
 

Wij bieden: Jou 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 stageplek met volop ontwikkelingsmogelijkheden in een jonge en groeiende organisatie met 
een no-nonsense cultuur. Natuurlijk krijg je ook genoeg ruimte om te werken aan je competenties vanuit 
school.  
 
Reageren: Wil jij jouw bijdrage leveren aan mens, maatschappij en Sagènn? Stuur dan je CV en een 
korte motivatie (max ½ A4) naar Celine van Nieuwenhoven, Senior Coach te Rotterdam, 
c.v.nieuwenhoven@sagenn.nl, telefoonnummer 06-41330966. 
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