Functieprofiel: Trainer
Het individueel of groepsgericht effectief en efficiënt kennis en kunde overbrengen m.b.t verschillende producten en
diensten van Quasir.
Doelen

Opstellen en ontwikkelen van opleiding- en trainingsprogramma’s, trainingen en/of cursussen (in- en extern)

Het voorbereiden en/of geven van opleidingen, trainingen en/of cursussen

Het adviseren van organisaties, klanten en medewerkers m.b.t opleidingen, trainingen en/of cursussen en het
verhogen van de professionaliteit
Plaats in de organisatie
De trainer rapporteert aan de manager Quasir Academy
Resultaatgebieden
Innovatie en productontwikkeling

Volgt trends op het gebied van opleidingen, trainingen en cursussen

Onderzoekt nieuwe trainingsbehoeften van klant

Evalueert huidige producten en komt indien nodig met verbetervoorstellen

Stemt ontwikkelingen af met strategie van Quasir

Ontwikkelt nieuwe trainingsproducten
Coördinatie

Coördineert trainingen en trainingsaanbod
Kennisdeling

Geeft workshops en lezingen

Publiceert artikelen

Houdt bestaande en potentiële klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Het (mede) onderhouden van contacten en informeren van ex-studenten en relaties over relevante ontwikkelingen
en nieuwe opleidingen en trainingen van de Quasir Academy

Het (mede) organiseren van intervisiebijeenkomsten voor ex-studenten en relaties van de Quasir Academy
Opleidingsprojecten

Zet opleidingsprojecten op (intern- en extern)

Coördineert opleidingsprojecten

Voert opleidingsprojecten uit
Acquisitie

Verkent externe markt

Verwerft subsidies of overige gelden voor trainingen

Verwerft nieuwe klanten of bestaande klanten voor nieuwe producten
Netwerken

Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel intern als extern en zowel op regionaal als landelijk niveau

vertegenwoordigt Quasir in diverse werkgroepen en overlegsituaties op het gebied van opleiden / trainen.
Speelruimte

Functionaris legt verantwoording af aan manager Quasir Academy over de wijze van opleiden / trainen, producten,
de ondersteuning die geboden is aan klanten en draagt actief bij aan innovatie en ontwikkeling m.b.t. opleiden /
trainen in de breedste zin van het woord

De belangrijkste kaders worden gevormd door het beleid van Quasir, betrokken instelling en relevante wet- en
regelgeving, bestaande beleidsregels, richtlijnen en procedures en afspraken

Functionaris neemt zelfstandig besluiten over de wijze waarop getraind wordt binnen de afspraken van Quasir en
betrokkene klanten
Kennis

HBO denk- en werkniveau

Kennis van onderwijs / training

Kennis van ontwikkelingen binnen trainings- en
onderwijsland
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Competenties

Interpersoonlijke sensitiviteit

Doelgericht

Impact

Zelfvertrouwen

Mondelinge en schriftelijke communicatie

Empathie

Overtuigingskracht

Kwaliteit
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