Trainer / Adviseur Talentonwikkeling (32u -40u)
Standplaats: Leusden

Ontwikkel je eigen talent en dat van anderen. Geloof jij in talentontwikkeling voor iedereen en wil je
jouw ervaring en vaardigheden als trainer inzetten voor het vergroten van het lerend vermogen van
mensen en organisaties? Wil jij een bepalende rol vervullen bij het ontwikkelen en uitvoeren van
uitdagende en inspirerende maatwerktrajecten bij aansprekende (corporate) organisaties? Grijp dan
nu je kans! Wij zoeken namelijk een Trainer / Adviseur Talentontwikkeling.
Als Trainer / Adviseur bij Horizon T&O beweeg je je in de rol van adviseur, mentor, coach en
regisseur. Hierdoor ben je meer dan trainer alleen. Vanuit je adviesrol fungeer je als sparringpartner
voor onze klanten, terwijl je vanuit je trainersrol in staat bent leer- en veranderprocessen op gang te
brengen bij deelnemers, opdrachtgevers en ook collega’s. Je bent altijd bezig om het juiste klimaat te
scheppen voor nieuwe leermomenten. Je levert een bijdrage aan de acquisitie en bent
verantwoordelijk voor (door)ontwikkeling en uitvoering van uitdagende en inspirerende
maatwerktrajecten. Je ben een motiverende factor, denkt mee met collega’s en bepaalt mede de
richting van het team.
Wij zijn Horizon Training & Ontwikkeling en we brengen al meer dan 40 jaar mensen en daarmee
organisaties in beweging. Wij ontwikkelen, samen met klanten, maatwerktrajecten die de
persoonlijke kracht en het leervermogen versterken van de mensen die organisaties doen bewegen.
Horizon T&O is al jarenlang de partij die bij grote (corporate) organisaties in Nederland traineeships,
management development programma’s en vraagstukken op het gebied van teamperformance
ontwikkelt en uitvoert. Neem anders eens een kijkje op www.horizontraining.nl.
Jij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, ook in het Engels, en bent in staat om
anderen in beweging te krijgen, waarbij je oog voor het commerciële en resultaatgerichte aspect
weet te houden. Je hebt aantoonbare ervaring als trainer in maatwerktrajecten (voor
traineeships/young professionals, management development en/of teamperformance). Je beschikt
over kennis van verschillende trainingsinstrumenten zoals RET, NLP, TA. Door jouw ervaring (zakelijke
dienstverlening is een pre), kennis van de trainingsinstrumenten en persoonlijkheid heb jij
vakmanschap en je eigen persoonlijke stijl weten te ontwikkelen.
Wij bieden je een afwisselende en verantwoordelijke functie in een organisatie met korte lijnen en
een informele werksfeer, waar successen worden benoemd en gevierd. De salarisindicatie o.b.v.
fulltime dienstverband bedraagt € 4.250,- bruto. Daarnaast bieden we je een uitstekend
arbeidsvoorwaardenpakket dat in lijn is met het niveau van de functie met o.a. 30 vakantiedagen per
jaar, een leaseauto en een premievrij pensioen. Ook krijg je bij ons de kans op een persoonlijke,
authentieke manier je eigen talent verder te ontwikkelen en uit te bouwen.
Solliciteren?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en ben je enthousiast geworden? We leren je graag kennen.
Presenteer jezelf op een pakkende manier, zoals bijvoorbeeld een blog of een filmpje van maximaal
2 minuten. Stuur deze samen met je CV naar: hr@horizontraining.nl. Heb je vragen over de functie,
stuur even een appje naar Marlies Timmerman, directeur, op 06-51063336. Voor vragen over de

procedure kan je contact opnemen met Susanna Kuipers, van de afdeling HR (050-3162557). Er
bestaat een mogelijkheid dat er in de procedure gekozen wordt voor een speeddate om de
kandidaten te ontmoeten. Een psychologisch assessment in de vorm van een Fitch analyse
(www.fitch.nl) vormt onderdeel van de selectieprocedure.
Heb je nog te weinig ervaring als trainer en pas je daarom niet in het bovenstaande profiel? Kijk dan
eens of de vacature van Junior+ Trainer bij Van Harte & Lingsma iets voor je is: http://www.hl.nl/overons/vacatures/
Dit betreft een vacature voor een aanstelling in loondienst binnen Horizon Training & Ontwikkeling.
Om deze reden verzoeken wij geen sollicitatie te doen voor uitbreiding van onze freelance pool.
Ook acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

