Docent/ mentor
(16 - 24 uur / week)
Krijg jij energie van het begeleiden van verzuimprocessen en vind je het leuk om
jouw kennis over te dragen? Dan zijn wij op zoek naar jou. Ter uitbreiding van ons
team zijn wij op zoek naar iemand die ervaring heeft in het geven van trainingen,
voorlichtingen, workshops of het inwerken van nieuwe collega’s op het gebied
van casemanagement verzuim. Misschien heb jij dit zelfs hybride gedaan, want in
de huidige wereld hebben wij geleerd dat onderwijs zowel online als offline kan
plaatsvinden.
Uiteraard bestaat jouw functie niet alleen uit onderwijs, je vindt het ook leuk om
contact te onderhouden met mededocenten en uiteraard jouw mentorgroepen.
Jij
•
•
•
•
•
•
•

bent een ervaren casemanager in verzuim
vindt het leuk om voor groepen te staan
hebt affiniteit met het geven opleidingen en trainingen
vindt altijd een manier om talenten van studenten te benutten en
versterken
hebt duurzame re-integratie als basisuitgangspunt
bent gericht op samenwerking
bent behendig met IT en bereidt om de beheerdersrol van ons online
platform op je te nemen

Wij
IVA Opleidingen is een post-HBO opleider voor professionals die werkzaam zijn in
het verzuim. Op dit moment geven wij scholing aan arbeidsdeskundigen en
casemanagers, maar wordt ons aanbod alsmaar groter door o.a. taakdelegatie en
andere verzuim gerelateerde werkgebieden.
Wij zijn trots op ons vak en dragen met plezier onze kennis over aan onze
studenten, zodat ook zij dit mooie vak met enthousiasme kunnen uitvoeren.
Dit doen we met vakidioten, voor vakidioten.
Ons uitgangspunt is dat iedereen talent heeft. We maken het talent van onze
studenten inzichtelijk én leren het talent van zijn cliënt te ontdekken en te
benutten. Wij geloven dat het benutten van talent leidt tot duurzame reintegratie.
IVA Opleidingen bestaat uit een Directeur, een Programma Manager, twee
Opleidingscoördinatoren en een team van ZZP-docenten. Iedereen werkt vanuit
de visie om een kwalitatief goede opleider te zijn, die mensen opleidt tot het
uitvoeren van arbeidsdeskundig leiderschap of waarde gedreven
casemanagement.

www.ivaopleidingen.nl

Voor jou.
•
•
•
•
•
•

Van jou.

Jaarcontract
30 vakantiedagen
(bij fulltime dienstverband)
Energiek team in een groeiende
organisatie
Zelfsturende lerende organisatie
Flexibel thuis en op locatie
werken
Salaris afhankelijk van ervaring
minimaal € 3.500,- en maximaal
€ 5.100,- (fulltime)

•
•
•
•
•
•

Ervaren casemanager
Opleiding- of didactische
achtergrond is een pré
24 uur beschikbaar
Klant-, mens- en resultaatgericht
Teamspeler en een verbinder
Communicatief sterk, zowel
schriftelijk als telefonisch

Solliciteren? Neem contact op met Geriët van de Vis of Ricardo Tesink
tel: 06-810 897 82 / e-mail: g.vdvis@ivaopleidingen.nl
Tel: 06-82 29 92 29 / e-mail: r.tesink@ivaopleidingen.nl

www.ivaopleidingen.nl

