
 

Word jij onze nieuwe 
Into Academy Trainer? 
Communicatie is de sleutel in alles wat je denkt, doet en onderneemt. 
Miscommunicatie kost veel te veel geld. We hebben het steeds drukker. We 
komen niet meer toe aan het scherpen van onze eigen zaag, terwijl dat juist 
hetgeen is wat helpt. Dat leerden we al jaren terug van Steven Covey, het 
was the 7th habbit of higly effective people ‘sharpen the saw’. 
 
Weleens nagedacht over de kosten van miscommunicatie? Een training kost 
geen geld, een training brengt je geld. Een training kost geen tijd, een 
training levert je tijdswinst.  
 
Doorlopend reflecteren op jouw manier van communiceren dat helpt. 
Daarom is er Into Academy. Hier vinden trainingen plaats voor professionals. 
Doorlopend. Zodat ze de training kunnen volgen, wanneer zij het nodig 
hebben en wanneer zij tijd hebben. Into Academy is your way to grow!   
 
We bieden onze klanten trainingen en programma’s aan. Al onze 
(trainings)content houden we op een hoog niveau. Actualiseren en 
ontwikkelen is bij ons een vanzelfsprekendheid en gebeurt dagelijks. 
 
We zoeken trainers die enthousiast worden van onze missie om 
relatiegeluk te vergroten. Om mensen te helpen op het gebied van: 
- Persoonlijk leiderschap 
- Persoonlijke ontwikkeling 
- Persoonlijke groei in communicatie, schrijven, presenteren & 
timemanagement  
 
Ondanks een prachtig aantal fantastische klanten zitten we in de start-up 
fase waar het gaat om onze Groei-licenties. Voor een vast bedrag per maand 
krijg je onbeperkte groei. Toegang tot alle trainingen en alle extra’s in de 
themaweken. Wije zoeken iemand die daar enthousiast van wordt. Iemand 
die zich hier helemaal in vast kan bijten en ons kan inspireren met nieuwe 
vooruitstrevende ideeën. 
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Wie ben jij? 

- Achtergrond in communicatie, pedagogiek, psychologie; 
- Enthousiast en leergierig; 
- Passie voor mensen en hun persoonlijke groei; 
- Van nature een trainer; 
- Geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling; 
- Ervaring in het trainen van social skills (check onze trainingen); 
- Outgoing en ondernemend: je hoeft niet zelf te ondernemen, wel 

kansen zien en inzichten kunnen vertalen naar mogelijkheden; 
- Teamplayer die het leuk vindt om mensen te trainen en die training 

ook zelf kan ontwikkelen en verbeteren; 
- Je wordt enthousiast van innovatie en nieuwe technieken op het 

gebied van training; 
- Je hebt een energieke trainingsstijl die je weet te onderbouwen met 

feiten en onderzoek; 
- Vloeiend in de Nederlandse taal 

 
Into Academy trainer zijn betekent dat je inspirerende trainingen vol doe-
activiteiten geeft. Ervarend leren daar geloof je in. Video’s mogen 
deelnemers vooral in de online Academy bekijken, in de training leer je echt 
door te doen.   
 
Affiniteit en ervaring met coaching is een pre omdat trainen niet anders is 
dan mensen coachen. Daarom train je ook altijd kleine groepen. Zie de 
mens, staat centraal. De R van onze kernwaarden LEARN – really concerned 
about you laten we gelden! 
 
Uiteraard zijn er volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. We 
werken op kantoor maar net zo goed bij klanten of je traint in de Academy. 
Tijden zijn flexibel! En ja, we hebben ook teamuitjes (Leuke? Ja, want jij mag 
het mede-organiseren). We worden enthousiast van wat we iedere dag weer 
mogen doen; relaties sterker maken! Iedere dag werken we aan het 
vergroten van relatiegeluk. Aan efficiëntere samenwerkingen door mensen 
een spiegel voor te houden: ‘hoe communiceer jij?’. Het leven draait om 
verbinding, om relaties. Lijkt het jou fantastisch om daar een steentje aan bij 
te dragen? Top, we zien je sollicitatie graag tegemoet! 
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Wat ga je doen? 
-Trainingen en programma’s faciliteren; 
-Meehelpen met de verdere verbetering en effectiviteit van onze trainingen. 
 
Wat krijg je ervoor terug? 
-Een uitdagende, leerzame en energieke job in een hecht team; 
-Flexibiliteit qua tijden en locatie; 
-Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen; 
-Marktconform salaris met leuke extra’s. 
 
We zien je graag, op beeld 
Solliciteer door een korte video van jezelf op te sturen naar 
janneke@intoacademy.nl. We ontvangen graag een video omdat beeld meer 
zegt dan 1000 woorden. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn en kan gewoon 
met jouw telefoon worden opgenomen. Ook ontvangen we graag jouw cv. 
Als we mogelijk een match zijn nodigen we je uit voor een gesprek. In dit 
gesprek zijn wij benieuwd naar jou als persoon en kijken we of er een match 
is. Zijn we allebei enthousiast? Dan volgt er een tweede gesprek. 

 
 


