Kom werken bij Coachboulevard als
Programma Coördinator
Bij coachopleidingsinstituut Coachboulevard zijn we op zoek naar een Programma
Coördinator voor 32 uur per week. Ben jij communicatief en organisatorisch sterk, nauwkeurig maar ook
flexibel en een echte aanpakker? En wil je werken in een lerende, dynamische en zelforganiserende
werkomgeving? Dan zou dit zomaar jouw baan kunnen zijn!

We bieden je:
•
•
•
•
•

Werken met een klein enthousiast team in een informele werksfeer en hoog werkethos.
Een bruto maandsalaris tussen € 3000,00 en € 3500,00 o.b.v. een fulltime dienstverband.
Vaste aanstelling bij goed functioneren.
Een mediorfunctie waar aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling binnen Coachboulevard.
Werken binnen een groeiende, inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor jouw eigen
ideeën en inbreng.

Wie zijn wij?
Je gaat aan de slag bij Coachboulevard, een kwalitatief hoogstaand opleidingsinstituut met erkende
post-hbo-opleidingen op het gebied van Individuele coaching, Teamcoaching en Agile-lean
teamcoaching vanuit systeem- en progressiegerichte uitgangspunten. Coachboulevard is een bedrijf dat
constant in beweging is. Wij zijn gericht op het continu verbeteren van ons opleidingsaanbod en van de
dienstverlening naar onze klanten. Ons kantoor is gevestigd in Oog in Al te Utrecht.

Hoe ziet de functie eruit?
Je komt te werken in een klein zelforganiserend team programmacoördinatie bestaande uit 4
medewerkers. Jij bent medeverantwoordelijk voor de soepele facilitaire en logistieke uitvoer van onze
opleidingen. Je verzorgt het hele proces tot in de puntjes, van aanmelding tot de feestelijke diplomauitreiking. Je bent aanspreekpunt voor onze deelnemers, coachopleiders en onze (toekomstige) klanten.
Je kunt goed, en onder druk, de planning van de opleidingen maken en zorgt voor een nauwkeurige
(financiële) administratie. Je hebt plezier in het je eigen maken van de soms complexe inhoud van onze
opleidingen, zodat je ook opleidingsadviesgesprekken kunt voeren met deelnemers.
Je bent in staat om overzicht te houden in een wendbare en dynamische werkomgeving en pakt
eigenaarschap. Je begrijpt dat jouw functie bijdraagt aan het grotere geheel en je pakt daar graag de
handschoen in op. Je levert een wezenlijke bijdrage aan het optimaliseren van team programma
coördinatie. Je kijkt graag kritisch, proactief en innovatief mee. Het is prettig als je affiniteit hebt met
coaching, opleidingen en leren. Je bent intrinsiek nieuwsgierig, onderzoekend en in staat om op basis
van data-analyse bedrijfsprocessen bij te sturen. Het is een must dat je feedback kunt geven en kunt
ontvangen, goed kunt reflecteren en graag wilt leren.

Wat wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
Je hebt minstens 3-5 jaar relevante werkervaring
Je bent het liefst per direct 32 uur per week beschikbaar
Je bent mondeling en schriftelijk zeer sterk in het Nederlands. Goede beheersing van Engels.
Je bent een goede planner en voert een nauwkeurig (financiële) administratie.
Je bent een echte teamspeler en bent servicegericht.
Je denkt snel en handelt daadkrachtig en hebt gevoel voor humor
Je voelt je thuis en zeker in een werkomgeving met hoogopgeleide professionals
Je woont in Utrecht of zeer nabij

Past deze beschrijving bij wie jij bent en wat je zoekt?
Solliciteer dan vóór 11 februari door jouw motivatie en CV te mailen naar info@coachboulevard.nl o.v.v.
Programma Coördinator Sollicitatie. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 20 februari.

