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Functieprofiel docent met speciale taak Trajectcoach KTW   

Beschrijving 

De trajectcoach maakt samen met collega-trajectcoaches en de teamleider van Kernteam Werk 
(KTW), deel uit van het Kernteam Werk van Pro College regio Nijmegen.  
Als trajectcoach ben je verantwoordelijk voor de plaatsing en begeleiding van leerlingen met een  
afstand tot de arbeidsmarkt op hun stage- en werkplekken. Je werkt samen met de andere 
trajectcoaches met het doel om voor iedere leerling een passende stage- en werkplek te vinden. Het 
uitbreiden en onderhouden van het werkgeversnetwerk en samenwerking met de gemeenten zijn 
hierbij belangrijk. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de koppeling van de arbeidsmarktvraag 
aan ons onderwijs. Je werkt intensief samen met de mentoren en vakdocenten aan de ontwikkeling 
van de leerling en de ontwikkeling van ons onderwijs. Het doel is dat de leerlingen uitstromen naar 
werk of werken/leren en werk behouden. Je biedt ondersteuning aan zowel leerlingen als ook 
werkgevers tijdens de plaatsing.  
  
 
Als trajectcoach bestaat je functie uit de volgende taken/werkzaamheden en beschik je over de 
volgende kennisgebieden: 
 

• Je hebt kennis van de regionale arbeidsmarkt en houdt deze kennis up-to-date. 
• Je benadert werkgevers volgens plan: je streeft ernaar vraag en aanbod bij elkaar te brengen.  
• Je vergroot, versterkt en onderhoudt je netwerk van bestaande relaties. 
• Je werkt nauw samen met de mentoren en je collega-trajectcoaches om vaardigheden en 

wensen van onze leerlingen te vertalen naar de mogelijkheden en wensen op de 
arbeidsmarkt: je creëert kansen (bijv. jobcarving, jobcreation). 

• Je bent een volwaardige gesprekspartner en hebt een adviserende rol richting werkgevers:  
je ontzorgt werkgevers. 

• Naast bestaande relaties waar leerlingen geplaatst zijn, benader en bezoek je nieuwe 
werkgevers om passende stage- en arbeidsplaatsen te werven 

• Je hebt kennis van wet- en regelgeving en informeert werkgevers over subsidieregelingen. 
• Je bent een bindende factor voor werkgevers, leerlingen en mentoren van Pro College regio 

Nijmegen. 
• Je begeleidt leerlingen tijdens stage en werk. 
• Je werkt nauw samen met de mentoren van de leerlingen en bent samen verantwoordelijk 

voor een goede overdracht. 
• Je onderhoudt tevens contacten met je collega-trajectcoaches en voorziet hem/haar van 

input over de leerlingen zodat er passende nieuwe banen geworven kunnen worden. 
• Je kunt je verplaatsen in de leefwereld van de leerlingen. 
• Je draagt zorg voor de nazorg van oud-leerlingen zodat een duurzame uitstroom bevorderd 

wordt. 
• Je verzorgt trainingen voor de leerlingen (sollicitatie-, presentatietrainingen). 
• Je participeert in een vakgroep. 
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Je beschikt over 
 

• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding en ervaring met jongeren in het werkveld. 
• Ervaring in het onderwijs is een pré. 
• Ervaring met het begeleiden van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. 
• Een commerciële instelling vanuit een professionele werkgeversbenadering. 
• Brede belangstelling in maatschappelijke ontwikkelingen. 
• De beschikt over coachingsvaardigheden en organisatiesensitiviteit en je bent ondernemend, 

samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel en enthousiast. 
• Een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.  

Voorwaarden 
• In het bezit van een rijbewijs B en auto. 
• Je bent representatief 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


