
 
 
Ondernemende Aanvoerder  
Heb je lef? Gaat je hart sneller kloppen van dingen gedaan krijgen? Dit is een verantwoordelijke baan waarin 
je bijdraagt aan het  groeigeluk van onze coaches en coachees en waarin je écht wat kunt betekenen. Dit in 
een omgeving waar geen dag hetzelfde is en waarin je snel moet kunnen schakelen. Krijg jij een glimlach als je 
dit leest? Lees dan verder over de rol van Ondernemende  Aanvoerder. 
 
Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor de loopbaancoaching van September. Je kijkt met een 
ondernemende blik naar hoe we meer loopbaantrajecten kunnen starten en hoe we de bestaande trajecten 
kunnen uitbreiden, zodat we nog meer mensen kunnen helpen met stappen zetten in hun loopbaan. 
Daarnaast zorg je voor een gestructureerde samenwerking met al onze loopbaancoaches en creëer je 
betrokkenheid binnen het team  Het resultaat? Groeigeluk en een hoge NPS!  
 
Wat ga je doen en wat zijn de doorgroeimogelijkheden?  

● Je bent van A tot Z verantwoordelijk de loopbaancoaching  van September.  
● Je regelt de coördinatie van loopbaantrajecten en de organisatie rondom de aanvraag van mogelijke 

subsidies. 
● Je kijkt naar mogelijkheden om ons aanbod in loopbaanbegeleiding uit te  breiden. 
● Je organiseert zowel informele als inhoudelijke interne activiteiten voor de coaches. 
● Je bent verantwoordelijk voor de werving & selectie van coaches die passen bij September.  
● Je denkt mee over procesverbeteringen voor de loopbaan afdeling en voert deze door. We werken 

op een Lean manier en dit gaan we de komende jaren verder uitbouwen.  
● Je voert samen met een collega jaarlijkse evaluatiegesprekken met onze coaches.  
● Met jouw  organisatorische slagkracht help je de coaches en september in alle deelnemers en 

toekomstige deelnemers nog meer groeigeluk  ervaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Wat krijg jij hiervoor terug? 

● Een afwisselende functie waar geen dag hetzelfde is door het contact met collega’s, coaches en 
coachees. Ze laten je lachen en inspireren je!  

● Veel verantwoordelijkheid. Hierdoor kun je veel leren, zal je merken dat je snel stappen maakt en dat 
je plezier ervaart wanneer jouw trainingen een succes zijn!  

● Een baan met resultaat: een hoge NPS-score en bijdragen aan onze ambitie om in 2030 100.000 
mensen groeigeluk bezorgd te hebben.  

● Werken in hartje Utrecht met uitzicht op de singels. 
● Een salaris tussen de € 2300-3500 Inc. vakantiegeld (op basis van 1 fte) en 25 vakantiedagen.  
● Veel vrijheid en autonomie in je functie: je bouwt mee aan de afdeling en doet dit op een manier die 

voor jou werkt. Je hebt hierin veel invloed op hoe de afdeling er over een paar jaar uit ziet!  
● Wekelijkse begeleiding van één van de oprichters van September.  
● Werken in een hecht team van enthousiastelingen die iedere dag samen gaan voor groeigeluk. 
● Persoonlijk ontwikkelbudget en 6 keer per jaar een interne training met het hele team.  
● Veel ruimte voor eigen ideeën. Geen idee is ons te gek! 
● Uitgebreide avocado/zalm/geitenkaastosti lunches, pingpongsessies, borrels en verrassende uitjes. 

 
Wie zoeken wij? Jij: 

● Bent relationeel sterk, jij luistert écht naar anderen en bent in staat een band op te bouwen met onze 
coaches.  

● Staat onder je vrienden bekend als iemand die echt een aanpakker is; resultaatgericht en competitief.  
● Kan heel veel gedaan krijgen, je houdt er van om dingen af te vinken. 
● Je houdt goed overzicht op drukke werkdagen en stelt de juiste prioriteiten. Je overziet het grotere 

plaatje en kan goed organiseren.  
● Je bent zelfstandig en proactief.  
● Je bent fulltime, minstens 4 dagen, in de week en het liefste per direct beschikbaar.  
● Gedijt goed in een informele en gezellige sfeer, waarin tegelijkertijd hard gewerkt wordt. Jij vindt het 

fijn om samen naar gezamenlijke doelen toe te werken en neemt eigen verantwoordelijkheid.  
● Bent ambitieus en wil een belangrijke rol spelen in een groeiende organisatie die de komende jaren 

nog verder groeit.  
● Hebt een hbo- of academische opleiding (zoals communicatiewetenschappen, bedrijfskunde, 

bestuurskunde, sociale wetenschappen, A&O psychologie) en 1-6 jaar werkervaring.   
● Kunt niet wachten om voor ons aan de slag te gaan en iedere dag bij te dragen aan groeigeluk!  

 
 

Met wie ga je samenwerken? 

Je komt te werken op de afdeling trainingen, samen met deze top collega’s:  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Ben jij overtuigd en denk je dat je ons ook kunt overtuigen dat jij geknipt bent voor deze functie? Solliciteer 
dan vandaag nog via het formulier op onze website! 

www.septemberonderwijs.nl  030 – 207 26 58 
 

http://www.septemberonderwijs.nl/

