
       

 

 

Schat gezocht!  
 
Vacature trainer Schateiland 
 
Over Schateiland 
 

• Schateiland is een trainingsbureau voor ondernemingsraden en teams.  
• Schateiland biedt verfrissende trainingen en teamdagen op bijzondere 

locaties 
• Onze deelnemers waarderen met een 9,1 onze praktijkgerichtheid, 

interactieve werkvormen (ervaringsleren), tempo en doelgerichtheid  

 
Profiel nieuwe Schateiland trainer 
 

• Je hebt tussen de 3 en 10 jaar werkervaring 

• Je hebt een academische opleiding psychologie, rechten of bijvoorbeeld 

sociale wetenschappen 

• Je bent bereid om de Schateiland werkwijze te leren en ermee te werken 

• Je bent minstens 3 dagen in de week beschikbaar 

• Je kunt zelfstandig trainingen geven aan ondernemingsraden en teams 

• Ervaring als trainer of als manager/management trainee is een pré 

 

Kwaliteiten Schateiland trainer 

• Je hebt hart voor het vak van trainer  

• Je maakt gemakkelijk contact met mensen en je hebt een oprechte 

interesse in mensen en hun mogelijkheden  

• Je kunt theorie praktisch uitleggen, oefeningen begeleiden, vaardigheden 

trainen, voorzitten, persoonlijkheidstesten uitleggen, sfeer maken 

• Je kunt zelfstandig je eigen klantportefeuille beheren en weet klanten aan 

je te binden 

• Verder ben je slim, vrolijk, flexibel, klant- en resultaatgericht. 

 



                                                                                                            

  

 

Wij bieden 
 

• Gemiddeld 2 tot 3 trainingsdagen per week 

• Keuze uit een freelance overeenkomst of vast contract  

• Goede begeleiding en een snelle ontwikkeling 

• Gezellige collega’s en een leuk team 

• Veel interessante klanten in allerlei sectoren 

• Flexibele werktijden en veel vakantie  

 

Hoe verder 
 
Als je past in het functieprofiel en je enthousiast bent over wat wij bieden, willen 
we je vragen om bij ons te solliciteren. Stuur je brief met foto en CV naar 
info@schateiland.com. Wij vinden het ook leuk als je ons een filmpje stuurt. 
 
Je kunt tot en met 8 juni 2018 solliciteren. Wij zullen in juni/juli de gesprekken 
voeren en uiterlijk op 15 juli weet je of je als trainer bij Schateiland kan beginnen! 
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