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Loo van Eck leert mensen beter schrijven en spreken.  

Dat doen we al ruim 30 jaar. Met 60 mensen die allemaal gek zijn van communicatie en taal. 

 

Wij maken leren leuk. 

Of het nu een klassikale training is, een e-learning of een game: het moet uitdagend en leuk zijn! 

Leren gaat nu eenmaal beter als je plezier hebt.  

 

Dat vraagt nogal wat van onze opleidingsprogramma’s.  

Daarom is de inhoud van onze programma’s vernieuwend en verrassend. Sluit de didactiek 100% aan 

bij de alledaagse praktijk van de cursisten en zorgt de techniek voor een optimale gebruikerservaring. 

 

En dat stelt hoge eisen aan de trainers van deze programma’s.  

Onze enthousiaste trainers inspireren, boeien en overtuigen de cursisten om anders te schrijven en 

te spreken. Jij vindt het ook fantastisch om voor de groep te staan. Daarom is dit jouw baan:  

junior trainer communicatie 

 

Samen met ons inspireer je mensen en organisaties om hun communicatie te verhelderen, zodat ze 

uitstralen wie ze zijn. 

 

Wat ga je doen als trainer? 

 Je staat regelmatig voor groepen. 

 Je analyseert teksten en gesprekken. 

 Je coacht cursisten via e-coaching. 

 Je werkt mee aan het maken van e-learningmodules. 

 Je zit af en toe op detacheringsbasis bij de klant. 

 Je helpt je collega’s als dat nodig is. 

 

Een snapshot van je werkweek als trainer. 

Woensdagochtend: je stapt om zeven uur in de auto. Je wilt om half negen bij de woningcorporatie 

in Zaandam zijn. Het laatste stukje file… Gelukkig, je bent net op tijd. Je gaat de training ‘Brieven en 

e-mails schrijven’ geven. Snel alles klaarzetten en aan de slag. Wat een enthousiaste groep! Even 

opruimen en dan naar Ede om te evalueren. En je hebt je collega beloofd om te helpen met een 

offerte. Morgen de hele dag trainen. Vanmiddag dus niet te laat naar huis.  
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Wanneer willen we jou als collega? 

 Je staat aan het begin van je loopbaan. 

 Je hebt je HBO- of WO-studie in de richting van communicatie/Nederlands/opleidingskunde 

succesvol afgerond. 

 Je hebt passie voor de Nederlandse taal, tekst en communicatie. 

 Je bent analytisch, kritisch en snel. 

 Je hebt je rijbewijs. 

 Je bent beschikbaar per 1 januari 2018. 

 

Pas je bij ons?  

Dan ben je ondernemend en dop je jouw eigen boontjes. Je bent niet bang voor dynamiek en 

verandering. We zijn een bedrijf met nauwelijks regels en toezicht. Iedereen die bij ons werkt, heeft 

veel vrijheid en dus ook veel verantwoordelijkheid. En dat gaat prima, als we hetzelfde denken over 

klanten: die moeten tevreden zijn. En als we hetzelfde denken over je werk: je gaat voor perfectie! 

 

Wat bieden wij?  

 Een opleiding tot trainer communicatie. 

 Een dynamische werkomgeving.  

 Een 40-urige werkweek.  

 Je start als junior trainer bij ons op € 2.100,- bruto per maand op basis van 40 uur. Het 

maximum salaris is € 3.500,-. 

 Een bonusregeling. 

 30 vakantiedagen op basis van 40 uur.  

 Een auto, laptop en mobiele telefoon van de zaak.  

 

Durf jij de uitdaging aan?  

Dan horen we graag van je. Mail je sollicitatie (cv en motivatiebrief én elevator pitchi) naar 

eveline@lve.nl. De pitch is een voorwaarde om je sollicitatie mee te nemen in de selectieprocedure.  

 

Meer weten?  

Bel gerust met Eveline van de Heg: (0318) 69 69 00. Of surf naar www.lve.nl.  

 

i Een filmpje van één minuut waarin je ons enthousiast maakt over wie je bent, wat je passie is en waarom we 
jou moeten kiezen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld je telefoon. 
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