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Trainer programma LEF!
LEF! Is een programma van deRotterdamseZorg voor getalenteerde medewerkers in de zorg. In 10 maanden
volgen deelnemers vanuit verschillende zorg- en welzijnsinstellingen een inspirerend en uitdagend
programma. Doel? Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, kennisopbouw en het vergroten en versterken
van het eigen netwerk binnen deRotterdamseZorg.
Het programma bestaat naast intervisie en individuele coaching uit een kick-off/ kick-out en vijf gezamenlijke
bijeenkomsten (werkplaatsen). Daarbij pakken de deelnemers thema’s op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling op die zij zelf aandragen. Voor de begeleiding van dit programma, de voorbereiding en
uitvoering van de bijeenkomsten is deRotterdamseZorg op zoek naar een trainer en (proces)begeleider.
Pas jij binnen het volgende profiel?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO/ WO werk- en denkniveau
Ervaring met leerprocessen
Psychologisch inzicht
Kunnen omgaan met groepsdynamiek
Aantoonbare ervaring in het begeleiden van groepen
Kennis van leertheorieën en -methodieken
Organisatiesensitiviteit en -bewustzijn
Kunnen omgaan met verschillende leerstijlen
Iemand met een scherp analytisch inzicht die tevens in staat is de vertaalslag naar de praktijk te
maken.

Waarom wil je het doen?
• Persoonlijke (inhoudelijke) ontwikkeling op het vlak van talentontwikkeling
• Netwerkopbouw binnen deRotterdamseZorg
• Ervaring opdoen of vergroten in een uitdagend, je eigen organisatie overstijgend project
Welke kennis/ervaring dan wel capaciteiten zijn nodig?
Naast het hebben van inhoudelijke kennis op het gebied van talentontwikkeling, is het van belang dat je het
leuk vindt om zelfstandig te werken, je proactief bent en goed kan netwerken.
Per wanneer en voor hoe lang?
Per direct zijn wij op zoek naar een trainer voor 16 dagen - voor de duur van het komende programma. De
dagen zijn flexibel en afhankelijk van jouw weekagenda in te delen. Je kan dit project, in overleg met je eigen
instelling, tijdens je functie uitvoeren of combineren met een parttime baan bij een van de instellingen die
deel uitmaken van deRotterdamseZorg.
Meer weten of reageren? Mail dan naar LEF@drz-projecten.nl
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