
Werk mee aan ons
mooie vak. 

Noloc zoekt voor de Commissie 
Assessoren en Mentoren een 

Jobcoach 
(4 tot 10 uur per maand)

Wat ga jij doen?  

De Commissie Assessoren en Mentoren (CAM) bestaat uit 
bevlogen collega loopbaanprofessionals en jobcoaches. 
De CAM verzorgt de werving, selectie, begeleiding, instructie 
en (na)scholing van mentoren en assessoren. Daarnaast 
bewaakt de commissie de kwaliteit van de mentoren en –  
in samenspraak met de certificerende instelling – de kwaliteit 
van de assessoren. In deze CAM-rol word je ondersteund 
door de Coördinator Certificeren. 

Jij:

• Zorgt er mede voor dat de mentoren en assessoren
hun werkzaamheden op een professionele manier
kunnen uitoefenen.

• Ondersteunt bij trainingen en bij- en nascholingen of
verzorgt de training zelf.

• Denkt kritisch mee over het borgen van de kwaliteit van
de mentoren en assessoren.

• Helpt met het actief werven en selecteren van nieuwe
assessoren en mentoren.

Hier herken jij jezelf in

• Gecertificeerd als Register Jobcoach.
• Beschikt over kritisch en analytisch denkvermogen.
• Denkt mee over wat er nodig is om de kwaliteit van

mentoren en assessoren te borgen.
• Heeft actieve houding en neemt verantwoordelijkheid

vanuit eigen rol.

Jouw tijdsinvestering

• De CAM vergadert 1 keer per maand online.
• Twee keer per jaar verzorgt de CAM themabijeenkomsten

ter inspiratie en het delen van ervaringen.
• Ongeveer acht keer per jaar verzorgt de CAM een

digitale trainingen waarin portfolio’s besproken worden.

Jouw voordelen

• Een mooie kans om je talenten in te zetten en een
concrete bijdrage te leveren aan onze beroepsgroep.

• Uiteraard worden reis- en onkosten vergoed.
• Daarnaast krijg je 6 PE-punten per jaar voor je portfolio

en investeer je continu in je ontwikkeling als professional.

Meer weten?

Yolanthe de Goederen, Coördinator Certificeren, vertelt je 
graag meer over de functie. Stuur een bericht naar  
certificeren@noloc.nl of bel naar 06 - 46 61 71 86.

Wil je solliciteren? Leuk!

We zijn benieuwd. Stuur een mail met je cv en korte 
motivatiebrief naar certificeren@noloc.nl t.a.v.
Yolanthe de Goederen.

Hier kom je terecht

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals 
en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele 
ontwikkeling. De vereniging telt ongeveer 3600 leden. Noloc 
speelt een belangrijke rol in toekomstgerichte  
beleidsvorming, dáár waar mensen, werk en organisaties 
samenkomen. Register Loopbaanprofessionals en Register 
Jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen 
in een beroepsregister en dragen daarmee bij aan een 
hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.  
Noloc biedt een gevarieerd, kennisrijk en actueel  
programma, waarmee leden hun vakkennis en  
deskundigheid vergroten en zichzelf profileren binnen  
werkend Nederland. 


