VACATURE CONSULTANT/TRAINER
(Standplaats Ravenstein)

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een consultant/trainer

Wat doet de consultant/trainer?
Als consultant/trainer word je ingezet op diverse opdrachten bij onze klanten binnen het sociale
domein en speciaal onderwijs.
Je maakt tijdelijk deel uit van het programmateam van de opdrachtgever of geeft richting aan
projecten. Je begeleidt en/of adviseert bij het vaststellen van strategische keuzes, het uitwerken van
methodische werkwijzen, het vaststellen van werkprocessen en de inzet van ondersteunende
softwareapplicaties en tools. Inclusieve baancreatie is een ander aspect wat prominent aanwezig kan
zijn.
Een tweede stap is vervolgens de begeleiding bij de vastgestelde veranderprocessen, de borging van
de methodische werkwijze en het in-trainen, al dan niet met ondersteunende applicaties.
Bedrijfsprofiel PTC Groep
PTC Groep is het kenniscentrum voor duurzame arbeids-, mens- en organisatieontwikkeling. Onze
vernieuwende blik op arbeidsontwikkeling heeft als startpunt dat iedereen talent heeft en zich kan
ontwikkelen. We staan voor een methodische aanpak en kijken naar mogelijkheden. Om onze missie
te realiseren werken we samen met partners zoals overheid, onderwijs en werkgevers.
Hoe we dit doen?
We zijn een sparringpartner voor onze klanten op alle niveaus om doorstroming en duurzame
plaatsing op de arbeidsmarkt te realiseren. Met onze unieke en bewezen methodische aanpak
richten we ons op het vergroten van het zelfvertrouwen, de ontwikkeling van het arbeidsvermogen
en de certificering van vaardigheden. We creëren banen met aantoonbare meerwaarde voor
werkgevers. Het uiteindelijke doel: meer duurzame doorstroom naar passend werk.
Wat breng jij mee?
Als gezegd: iedereen heeft talent en kan zich ontwikkelen, dat geldt ook voor jou.
Je hebt een HBO werk- en denkniveau en werkervaring als consultant en/of trainer.
Je kunt organisatiedoelen vertalen naar werkprocessen en werkwijzen op de werkvloer.
Kortom: jouw kennis op het gebied van organisatieverandering is welkom.
Je signaleert, bent proactief en weet eventuele weerstand om te buigen. Je motiveert, inspireert en
enthousiasmeert opdrachtgevers en collega’s. Jouw leergierigheid en flexibiliteit zorgen voor een
voortgaande eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van PTC Groep én de ontwikkeling van de
opdrachtgever. Met jouw overtuigingskracht en inhoudelijke expertise ben je een volwaardige
sparringpartner voor onze opdrachtgevers.
Loyaliteit, service- en klantgerichtheid en een teamplayer zijn. Dat zijn voor ons vanzelfsprekende
eigenschappen, die we graag ook bij jou zien. Verder ben je de hele week graag aan het werk (36 uur)
en ben je bereid om door het hele land te reizen. Goede digitale vaardigheden zijn eveneens

vanzelfsprekend en kennis van, of ervaring met, applicaties als Werkstap, Jobport of iParticipatie is
zeker een pluspunt.
Nog steeds geïnteresseerd? Ons aanbod:
Wij bieden een zelfstandige, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief. Je wordt
specialist binnen ons werkveld, op het gebied van arbeids-, mens- en organisatieontwikkeling. Je
hebt doorgroeimogelijkheden en wordt ingezet op diverse projecten bij verschillende
opdrachtgevers.
We organiseren ieder jaar een aantal kennissessies met je collega’s van PTC Groep. Tot slot zijn
goede arbeidsvoorwaarden, pensioen en een auto van de zaak bij ons normaal.
Deadline sollicitaties
Gesprekken 1e ronde
Gesprekken 2e ronde
Ingangsdatum dienstverband
Soort dienstverband

: 1 maart 2022
: 10 maart 2022
: 17 maart 2022
: 1 mei 2022
: 36 uur

Geïnteresseerd?
Stuur een motivatie met CV naar d.vansummeren@ptcgroep.nl

