Vacature
Commissielid Assessoren
en Mentoren (CAM)

Kom jij de Commissie Assessoren en Mentoren versterken?
De Commissie Assessoren en Mentoren (CAM) is een
commissie met bevlogen collega loopbaanprofessionals,
die het belangrijk vinden om de kwaliteit van het RL-keurmerk te verstevigen, bewaken en hoog te houden. De CAM
verzorgt de werving, selectie, begeleiding, instructie en (na)
scholing van mentoren en assessoren. Daarnaast bewaakt
zij de kwaliteit van de mentoren en in samenspraak met de
certificerende Instelling de kwaliteit van de assessoren.
De commissie wordt ondersteund door de coördinator
certificeren. Ter versterking van het team zijn we op zoek
naar uitbreiding.
Wat doe je als lid van de Commissie Assessoren en Mentoren?
Als commissielid zorg je er mede voor dat de mentoren en
assessoren hun werkzaamheden op een professionele
manier kunnen uitoefenen. Je ondersteunt bij trainingen en
bij- en nascholingen of verzorgt zelf de training. Je denkt
kritisch mee over onder andere het borgen van de kwaliteit
van de mentoren en assessoren, het proces, evaluaties en
zorgt mede voor het actief werven en selecteren van
nieuwe assessoren en mentoren.
De CAM vergadert maandelijks 1,5 uur online. We organiseren
twee keer per jaar een fysieke themabijeenkomst voor de
mentoren en assessoren. Daarnaast organiseren wij voor hen
acht online trainingen per jaar. De trainingen worden gegeven
door de leden van CAM. Selectiegesprekken met kandidaat
mentoren en/of assessoren worden gehouden door twee
leden van de CAM. We stemmen regelmatig af met andere
commissies binnen Noloc. Naast de vergaderingen schatten
wij de tijdsinvestering op 4 tot 6 uur per maand.

Wat vragen wij van je?
Je bent Register Loopbaanprofessional en staat vermeld in
het Beroepsregister. Daarnaast beschik je over een kritisch
en analytisch denkvermogen, heb je zicht op ontwikkelingen
binnen ons vakgebied en wil je meedenken over wat er
nodig is om de kwaliteit van mentoren en assessoren te
borgen. Een actieve houding en je eigen rol en
verantwoordelijkheid willen nemen binnen de commissie
vinden wij vanzelfsprekend.
Wat bieden wij?
Noloc vergoedt uiteraard de reiskosten en andere onkosten
en biedt praktische ondersteuning. Voor kaderleden zoals
jij vindt jaarlijks een teamdag rond een interessant thema
plaats. Als Commissielid ontvang je 6 PE-punten per jaar.
Verder bieden wij de samenwerking in een team van
betrokken, collegiale en professionele collega’s, die graag
kritisch nadenken en gezamenlijk een bijdrage willen
leveren aan de kwaliteit van ons vak.
Ben jij de persoon die we zoeken?
Laat even (mag kort) weten wie je bent (een cv is prima) en
wat jou aanspreekt in deze vacature voor de CAM.
Stuur jouw reactie voor 1 mei a.s. naar info@noloc.nl. We zijn
benieuwd naar je reactie.
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