
Programma coördinator

Noloc zoekt een 
nieuwe programmacoördinator 

Over Noloc

Noloc is de bloeiende beroepsvereniging van loopbaan- 
professionals en jobcoaches. Met ruim 3200 leden zijn wij 
een herkenbare groep vakgenoten waarbij ontmoeten, 
inspireren en kennis opdoen centraal staan. Met een  
groeiend aantal leden groeit ook de diversiteit van leden en 
daarmee verandert de wijze waarop we met kennis halen 
en brengen omgaan. Het programma aanbod voor onze 
leden is een van de meest waardevolle elementen binnen 
Noloc en daarom is een sterke, aantrekkelijke en innovatieve 
programmering belangrijk. Als programmacoördinator lever 
je een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van  
onze idealen.

Functiebeschrijving

We zoeken een innovatieve, servicegerichte en organisato-
risch sterke collega die de organisatie van bijeenkomsten, 
webinars, masterclasses en het gehele online 

aanbod binnen de Noloc Academie succesvol laat  
verlopen. Je bent in staat interessante partners en  
sprekers te vinden voor een sterk inhoudelijk programma. 
Je bent verantwoordelijk voor het aanbod van een 
gevarieerd programma, passend bij de onlangs ontworpen 
en geïntroduceerde ontwikkellijnen. Je hebt contacten 
met onze leden, docenten/sprekers en andere zakelijke 
relaties. Je stuurt de daarvoor verantwoordelijke commis-
sies aan. Je bent verantwoordelijk voor de aanlevering 
van juiste gegevens aan het secretariaat en marketing, 
je verschaft informatie over de bijeenkomsten en draagt 
zorg voor een accurate projectadministratie. > Ov

De programmacoördinator is de spil van het 

professionaliseringsaanbod van Noloc en staat voor 

het creëren van een aantrekkelijk, innovatief en passend 

aanbod voor alle leden.



Het ontwerpen en coördineren van programma’s is 
een dynamisch gebeuren. Het vraagt veel van je 
improvisatietalent en sociale vaardigheden. Gelukkig 
sta je er nooit alleen voor. Hoewel we een kleine 
organisatie zijn is samenwerken een van onze 
kernwaarden. Hiertoe werken we met diverse 
commissies, een centrale backoffice organisatie en 
een bestuursorganisatie met korte lijnen.
 
Als beroepsvereniging zijn we betrokken, innovatief 
en verbindend. Deze kernwaarden zijn belangrijk voor 
ons en dus ook voor jou, ze laten zien wie we zijn en 
waar we voor staan. Als programmacoördinator heb je 
een open oog voor de wereld, voor duurzame relaties 
met klanten en collega’s en draag je bij aan vernieuwing 
en verbetering van onze diensten en vereniging. 
Uiteindelijk met als doel dat we onze leden en onszelf 
inspireren en motiveren. Onze beroepsprofielen en de 
gewenste professionalisering staan daarbij centraal.

 Functie-eisen

Je hebt bij voorkeur een afgeronde WO/HBO opleiding  
en enkele jaren aantoonbare, relevante werkervaring met 
projectmatig werken. Bij voorkeur heb je ervaring in het  

(volwassenen) onderwijs. In je werk ben je gericht op  
samenwerken en resultaat. Natuurlijk heb je een  
hands-on mentaliteit en ben je bestand tegen stress.  
Andere eigenschappen die je hebt zijn ondernemend,  
initiatiefrijk, verantwoordelijk, communicatief, representatief 
en flexibel. Je hebt verder goede kennis van de Nederlandse 
taal, zowel mondeling als schriftelijk en de digitale wereld is 
geen probleem voor jou. Goede kennis van Microsoft Office 
is noodzakelijk. Mocht je ook nog commerciële ervaring 
(sales, marketing) hebben, dan is dat een pre. 

 Wat bieden wij?

Allereerst een spin-in-het-web-rol binnen een groeiende 
beroepsvereniging met duidelijke koers en ambitie op het 
gebied van professionalisering van haar leden. Daarnaast 
veel mogelijkheden voor inbreng van eigen initiatief en 
ideeën en een open, informele en gedreven werk- 
omgeving bestaande uit professionals die ook jou verder 
kunnen brengen. En tenslotte een vergoeding van €16.800 
per jaar (excl. BTW) + reis-/onkostenvergoeding, op basis 
van een jaarlijkse inzet van 12 uur per week gedurende  
45 weken per jaar.

 Ben je geïnteresseerd? 

Stuur dan jouw reactie voor 16 maart naar info@noloc.nl, 
ter attentie van de voorzitter, Ester Leibbrand.


