Vacature
CNV Connectief is op zoek naar een enthousiaste en ervaren:

TRAINER-ADVISEUR
VOOR 28 UUR PER WEEK - WERKGEBIED ZUID-HOLLAND - ZEELAND - WEST-BRABANT
Als trainer-adviseur bij CNV Connectief houd je je bezig met het opleiden en trainen van
medezeggenschaps- en ondernemingsraden en geef je invulling aan het versterken van de
(mede)zeggenschap van leden en werkenden die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan.
CNV Connectief is dé vakvereniging van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de
publieke diensten en zorg & welzijn. Wij komen op voor iedereen die werkt, gaat werken, werk zoekt
of gewerkt heeft in de publieke sector. Samen met onze ruim 112.000 leden zetten we ons in voor
goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Dit doen we door afspraken te maken over werk en
inkomen (cao, pensioen), door te helpen bij loopbaanontwikkeling en het bieden van rechtsbijstand
als het tegenzit.
Wie ben je
Je bent een energieke, en gemotiveerde trainer-adviseur met ervaring in het geven van trainingen en
advies aan medezeggenschapsorganen, bij voorkeur in het (voortgezet) onderwijs. Je beschikt over
actuele kennis van relevante wetgeving en weet de rol van medezeggenschap te vertalen naar
specifieke vraagstukken, zoals fusies, overnames en nieuwe samenwerkingsvormen. Je hebt affiniteit
met e-learning en blended learning en levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling hiervan
binnen ons portfolio.
Je bent communicatief vaardig, weet de klantvraag te vertalen naar een concreet aanbod, bent in
staat om maatwerk te leveren en een kei in het ontwikkelen van nieuwe trainingen. Daarnaast ben je
in staat om nieuwe klantrelaties aan te gaan en bestaande klantrelaties duurzaam te onderhouden.
Je werkt zowel graag zelfstandig als in teamverband en deelt graag jouw kennis en ervaring met
collega’s om jezelf en ons aanbod continue te verbeteren en ontwikkelen.
Wat wij zoeken
Als trainer-adviseur verzorg je op commerciële basis (maatwerk) opleiding en trainingen, gericht op
medezeggenschapsorganen. Kennis van het (voortgezet) onderwijs is een pré. Je begeleidt daarnaast
(integrale) adviestrajecten in de rol van expert en procesbegeleider op dit gebied. Je staat - onder
meer via onze partnerschappen - direct in contact met onze klanten en voorziet hen van advies op
maat bij medezeggenschapsvraagstukken.
Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van trainingen en zorgt ervoor dat je
beschikt over de actuele kennis op je vakgebied. Je weet waar nodig te schakelen tussen de
verschillende sectoren, met hun specifieke inhoud, regels en procedures. Je werkt daarbij nauw
samen met de bestuurders relatie & advies en de coördinatoren opleiden en training en bent
gezamenlijk met marketing & communicatie verantwoordelijk voor de acquisitie en verkoop van
nieuwe trainingen.

Je hebt een opleiding op minimaal hbo-niveau en hebt een aantal jaren werkervaring. Je beschikt
over een rijbewijs. Je hebt een flexibele instelling en bent bereid om met regelmaat in de avonduren
te werken (variërend tot 3 avonden per week tijdens de drukke periodes).
Wat wij bieden
Een dynamische baan waar veel ruimte is voor eigen initiatief, regelruimte en professionele vrijheid.
Voor deze functie bieden wij een marktconform salaris van minimaal € 4.060,38 en maximaal €
5.563,00 per maand op fulltime basis (36 uur per week). CNV Connectief kent goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitstekende pensioenregeling en 30 verlofdagen en je kunt
voor deze functie gebruik maken van onze leaseregeling.
Word jij onze nieuwe collega?
Wil je meer weten voor je solliciteert? Neem dan contact op met Céline van Elst, manager relatie,
training & advies op telefoonnummer 06 – 12460898.
Je sollicitatie kun je uiterlijk 10 augustus per e-mail sturen naar hrm@cnv.nl.
De eerste gesprekken staan gepland op 18 augustus (ochtend) en de tweede ronde op 20 augustus
(middag).

