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Freelance trainer 

Ter versterking van ons team zoeken we per direct een enthousiaste freelance trainer! 

Voor onze opleidingen in de Retail sector zoeken wij 

freelance trainers. 

Als allround trainer neem jij de deelnemers mee in de 

wereld van kennis en vaardigheden op het gebied van 

leidinggeven, financieel, commercieel, operationeel, 

personeel, en zelfontwikkeling. 

Het overzicht van ons aanbod vind je op: https://
www.ovd-opleidingen.nl. 

Om de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken, is 

ervaring binnen de retail erg belangrijk.  

 

Jouw profiel 

• Je hebt als trainer/docent werkervaring binnen de 

retail.  

• Je hebt ervaring als trainer / docent in het 

volwassenenonderwijs.  

• Je bent in staat om de inhoud van de training 

zowel vanuit de theorie, als vanuit de 

winkelpraktijk over te dragen. 

• Je hebt affiniteit met, en inlevingsvermogen in de 

doelgroep (deelnemers uit de retail). 

• Je beschikt over uitstekende mondelinge en 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

• Je vindt het leuk om mee te denken over de 

inhoud van het programma.  

 

Jouw trainerskenmerken 

Enthousiasmerend, gebruikt activerende werkvormen, 

flexibele instelling, planmatig, didactisch en 

communicatief sterk, meedenkend/probleemoplossend, 

kennis van-, en ervaring met (online) werkvormen. 

Wie zijn wij? 

OVD Opleidingen is een landelijk opererend 

opleidingsinstituut, gespecialiseerd in opleidingen binnen 

de retail, food en non-food sector. Wij zijn al 50 jaar 

expert in retail opleidingen voor supermarkten, 

kledingwinkels, warenhuizen, tuincentra, groothandels 

en bouwmarkten. Dit maakt ons dé specialist als het 

gaat om het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van 

opleidings- en trainingsprogramma’s. Daarbij hebben wij 

een duidelijk doel voor ogen: medewerkers op alle 

functieniveaus helpen hun prestaties te verbeteren en 

het rendement van de organisatie te verhogen. Met een 

positieve energie dragen we onze passie en onze 

inspiratie graag over en delen we onze kennis. 

 

Wij bieden 

OVD Opleidingen is trots op haar jarenlange 

samenwerking met haar trainers en docenten. Deze 

samenwerking kenmerkt zich door wederzijds 

vertrouwen, betrokkenheid, samenwerken en loyaliteit. 

Werken met OVD Opleidingen betekent ook dat je 

meedenkt over de inhoud en opbouw van de opleiding. 

Jouw expertise is belangrijk! 

 

Interesse? 

Overtuig ons en stuur je motivatie en CV naar 

r.folkers@ovd-opleidingen.nl. 

Wil je eerst nog meer informatie? Neem dan contact op 

met Rob Folkers, bereikbaar via 

telefoonnummer 06-430 354 60. 
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