Heb jij straks de touwtjes
in handen van het
programma-aanbod?
Noloc zoekt een nieuwe
Coördinator Programmering
(12 uur/wk)
Wat ga jij doen?
In deze rol geef je zowel inhoudelijk als praktisch invulling
aan het online en offline programma-aanbod waarmee
Noloc loopbaanprofessionals en jobcoaches hun deskundigheid kunnen vergroten. Je bent de spin in het web als het
gaat om initiëren, organiseren, faciliteren en bewaken van
het programma-aanbod. In samenwerking met
Marketing & Communicatie draag je zorg voor de
communicatie en promotie van het programma-aanbod.
Je stuurt diverse partijen aan, zoals het webinarteam, MOS
Events en vrijwilligers en onderhoudt contacten met externe
sprekers, zakelijke relaties en verschillende commissies binnen
Noloc. Je werkt nauw samen met de Coördinator
Professionalisering. Je verzamelt en verwerkt evaluaties van de
activiteiten en rapporteert hierover aan het verenigingsbestuur.
Hier herken jij jezelf in
Je bent een kei in plannen en organiseren en houdt daarbij
ook nog eens het overzicht. Je beweegt je makkelijk tussen
verschillende partijen, bent communicatief vaardig en je
kunt anderen motiveren. Uiteraard heb je affiniteit met het
vakgebied van de loopbaanprofessional en de jobcoach
en je bent geïnteresseerd en op de hoogte van online en
offline mogelijkheden om vorm te geven aan deskundigheidsbevordering. Je bent zelfstartend, proactief en je kunt
zowel werken vanuit het bestaande beleid als nadenken
over vernieuwing. Daarnaast beschik je over hbo werk- en
denkniveau en is het fijn als je bekend bent met Trello.
Jouw voordelen
Een mooie kans om je talenten in te zetten en bij te dragen
aan een interessant en afwisselend programma-aanbod
vanuit de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en
jobcoaches. Veel mogelijkheden voor inbreng van eigen

initiatief en ideeën in een open, informele en gedreven
werkomgeving bestaande uit professionals die ook jou
inspireren. Een vergoeding van € 18.900 per jaar (excl. btw)
op basis van 12 uur per week gedurende 45 weken per jaar.
Uiteraard worden reis- en onkosten vergoed.
Meer weten?
Charlotte Puyman, de huidige Coördinator Programmering,
vertelt je graag meer over de functie. Stuur een bericht
naar programmering@noloc.nl.
Wil je solliciteren? Leuk!
We zijn benieuwd. Stuur een mail met je motivatie en cv
vóór 15 oktober a.s. naar secretaris@noloc.nl t.a.v. Connie
van der Zwan, bestuurslid Noloc. Je reactie wordt uiteraard
vertrouwelijk behandeld.
Hier kom je terecht
Noloc is de bloeiende beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Noloc kent twee keurmerken.
Eén voor Register Loopbaanprofessionals en één voor
Register Jobcoaches. Noloc vindt het belangrijk dat deskundige, kwalitatief hoogwaardige loopbaanprofessionals
en jobcoaches herkenbaar zijn voor zowel opdrachtgevers
als cliënten. Daarom stimuleert Noloc beroepserkenning
en biedt een gevarieerd programma waarmee leden hun
vakkennis en deskundigheid vergroten. De vereniging telt
circa 3.600 leden.

