VACATURE ELANCE COACH
ELANCE Academy brengt meiden en vrouwen uit allerlei leefwerelden met
verschillende talenten bij elkaar. We geloven in ontwikkeling door middel van
coaching en verbinding, zodat jonge vrouwen versterkt worden om hun ambities
waar te maken.

Coaching
ELANCE geeft meiden en jonge vrouwen de kans om mee te doen aan de
leeftijdsgerichte Strong Girls coachingsprogramma's. Deze programma's hebben
als doel om meiden sterker en zekerder te maken op het gebied van hun zelfbeeld
en identiteit. Als coach ligt er enerzijds een focus op dagelijkse thema's; wat is de
belevingswereld van een meisje? Anderzijds creëer je bewustwording rondom haar
zelfbeeld, identiteit, dromen en ambities. Als coach ga je samen met je coachee
werken aan persoonlijke doelstellingen, zodat het meisje met vertrouwen en
enthousiasme aan haar ontwikkeling kan werken.

10-12 jaar

12-18 jaar

18 – 27 jaar

Kijk voor meer informatie over de programma’s op
www.elanceacademy.nl
Verantwoordelijkheden
●

Het coachen van een of meerdere meisjes. Je spreekt wekelijks 2 á 3 uur met haar
af;

●

Je rapporteert de afspraken in onze online toolkit;

●

Je bezoekt de maandelijkse groepsbijeenkomsten samen met je meisje;

●

Je volgt de maandelijkse deskundigheidsbevordering en intervisie;

●

Je bent proactief en signaleert wat er speelt bij de meisjes die jij coacht.

Wie ben jij?
●

Student WO, HBO (2e jaars) of MBO niveau 3 of 4 (3e of 4e jaar) die een sociale
opleiding volgt;

●

Je bent beschikbaar voor minimaal 8 uur in de week voor een (half) schooljaar;

●

Je bent flexibel en je bent bereid op onregelmatige dagen te werken;

●

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (spraak en geschrift);

●

Je bent ambitieus en enthousiast om te werken aan je ontwikkeling;

●

Je hebt affiniteit met de doelgroep (kwetsbare meisjes en jonge vrouwen);

●

Je bent gemotiveerd om anderen te helpen.

VOORSELECTIE
Je kunt solliciteren door je cv en motivatiebrief te sturen. Hierna word je mogelijk
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Aan het begin van je stage word je opgeleid tot
ELANCE coach. Dit bestaat uit een online training en een tweedaagse fysieke training.
Gedurende het jaar krijg je intensieve begeleiding en training om je coachingskwaliteiten
en talenten verder te ontwikkelen. Als ELANCE coach ben je niet alleen een belangrijk
rolmodel voor de meiden, je krijgt ook de kans om je netwerk te vergroten tijdens de
interactieve ELANCE events. Tevens biedt ELANCE de toppers van het jaar een plek aan in de
Flexpool om na de stage als betaalde kracht te blijven coachen.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur een mail met motivatiebrief en CV naar:
Locatie Amsterdam: pascale@elanceacademy.nl
Locatie Den Haag: nikki.bos@elanceacademy.nl

CONTACT EN LOCATIE
Hoofdkantoor Amsterdam:
Bos en Lommerplein 281
1055RW Amsterdam
Postadres:
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 30
1054SP Amsterdam
Kantoor Den Haag:
Koninginnegracht 15
2514AB Den Haag

