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Vacature Trainer m/v (div.) 

Als trainer binnen ontwikkelt, coördineert of leidt u cursussen waarin professionals en particulieren 

(B2C en B2B) worden opgeleid of worden bijgeschoold in bepaalde aspecten van hun vak. U verzorgt 

trainingen, workshops of cursussen voor de (zakelijke en particuliere) cliënten, hun familie en/of 

andere betrokkenen. U heeft bij voorkeur ook ervaring met individueel coachen. 

Taken:  

 Trainingen verzorgen i.h.k.v. de opleiding tot Vitaliteit Expert (Vitaliteitfactor
©

)¹   
 Trainingen verzorgen binnen bedrijven en organisaties 
 Ontwikkelen, coördineren en leiden van trainingen op diverse gebieden 
 Begeleiden van cliënten op alle levensgebieden 
 Bieden van ondersteuning naar de gewenste verandering en verbetering 
 Opstellen van een coachplan 

 

Functie-eisen: 

 U heeft een opleiding tot trainer/coach op minimaal HBO-niveau afgerond 
 U heeft aantoonbare ervaring als trainer en bij voorkeur als coach 
 U heeft de opleiding tot Vitaliteit Expert afgerond² 
 U heeft kennis van diverse psychische klachten 
 U heeft uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. 
 U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

(beheersing van andere talen is een pre). 

Een trainer/coach met een NLP Master Practioner-opleiding heeft de voorkeur. 

Wekelijks worden informatiebijeenkomsten georganiseerd (data vindt u op www.vitaliteitgroep.nl). 

Wilt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, stuur dan een mail naar:  
info@vitaliteitgroep.nl. 
 
 

Contact 
Hester Morsdorf (directeur) 
M: 06 – 50 84 65 46 
E: hester.morsdorf@vitaliteitgroep.nl 
 
 
 
 
 
¹ De Vitaliteitfactor

©
 bestaat uit een digitale vragenlijst en een interview ten einde een indicatie te verkrijgen 

  op het gebied van mentale en fysieke gezondheid en de omgevingsfactoren (sociaal, maatschappelijk,   

  financieel en juridisch).  

 
² 
Zie volgende pagina 
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Over de basisopleiding Vitaliteit Expert  
Nadat, op initiatief van stichting Orange Monday, de Vitaliteitfactor

©
 was ontwikkeld, bleek behoefte 

te bestaan te worden geschoold om de maximale capaciteit uit dit unieke intake- en preventie-
instrument te kunnen halen. In 2016 werd Vitaliteit Groep Nederland opgericht. De Vitaliteit Groep 
faciliteert samenwerking tussen (zelfstandige) professionals, biedt zakelijke (en persoonlijke) 
begeleiding voor zzp’ers en opleidingen, o.a. de opleiding tot Vitaliteit Expert.  
 
Basis opleiding Vitaliteit Expert:  

 Interpretatie resultaten van de digitale vragenlijst  
 Interviewtechnieken  
 Verslaglegging resultaten vragenlijst en interview  
 Maatwerkadvies  
 Opstellen begeleidings-/behandelplan  

 
Modules 
De modules worden per groep op maat ingevuld. Aan bod komen o.a. acquisitie en Marketing & 
Sales. 
 
De basisopleiding tot Vitaliteit Expert beslaat 3 + 3 + 1 dagen, verdeeld over 3 tot 6 maanden. Drie 
dagen basisopleiding + 3 modules + 1 terugkomdag (tevens examen).  
 
Gedurende de opleidingsperiode wordt u begeleid en werkt onder supervisie als Vitaliteit Expert in 
opleiding (aspirant Vitaliteit Expert).  
 
Ook na afronding van de basisopleiding kunt u, desgewenst, worden begeleid.  
Meer informatie vindt u op onze website: www.vitaliteitgroep.nl 
 

 
*Zie voor actuele startdata: http://vitaliteitgroep.nl/vgnl/opleiden-professionals. 
** Schrijft u in vóór 15 oktober 2016 voor één van de startdata in 2016 ontvangt u 10% introductiekorting op de 
opleidingskosten. 
Vanaf 2017 worden ook de opleidingen Master Vitaliteit Expert, Vitaliteit Consultant, Regiomanager en Trainer 
via Vitaliteit Groep Nederland aangeboden. 
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