
  
ZOEKT TRAINERS (0,8-1FTE) 
 
Wat ga je doen? 
Als trainer bij Breaking Habits is geen dag hetzelfde. Je hebt een uitdagende functie met veel vrijheid, vertrouwen 
en verantwoordelijkheid. Onze projecten zijn heel divers, wat betekent dat je allerlei soorten professionals gaat 
trainen; van bankier tot monteur, van medewerker tot directeur. Voor deze diverse groep van opdrachtgevers 
uit allerlei branches verzorgt Breaking Habits ontwikkeltrajecten en trainingen. 
 
Wat houden de werkzaamheden concreet in: 

● Trainen en begeleiden van groepen op diverse onderwerpen 
● Coachen van deelnemers  
● Projectmanagement  
● Ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe trainingen 
● Optimaliseren van bestaande trainingen 
● Acquireren van nieuwe opdrachtgevers 
● Ontwerpen van offertes 

 
Wij zijn wij? 
Breaking Habits bestaat uit een dynamisch team van vaste trainers en een officemanager. Breaking Habits is wie 
wij zijn en wat we doen. Organisaties en hun medewerkers laten zien dat je met echt contact maken het verschil 
kunt maken. We optimaliseren contact tussen mensen met behulp van training, coaching, begeleiding en advies. 
Het resultaat is dat organisaties, hun klanten en medewerkers elkaar beter begrijpen, de onderlinge 
samenwerking verbetert en het onderlinge werkplezier verhoogt. Breaking Habits is gespecialiseerd in het gedrag 
tussen mensen.  

Echt contact maken doen we niet alleen met en bij onze klanten, maar ook intern. We zoeken elkaar op, we 
vieren elke maand onze successen. Tijdens de maandelijkse Inspiration Celebration day inspireren wij elkaar, 
gaan we erop uit en sluiten we de dag feestelijk af. Tussen de trainingen door treffen we elkaar op ons kantoor 
in Utrecht. Zelfstandig werken dus, maar zeker niet alleen!  
 
Wie zoeken wij? 
Beschik jij over een enthousiaste persoonlijkheid en zit écht contact maken in jouw genen? Kun je goed 
zelfstandig werken? Ben je communicatief sterk, sociaal vaardig en kun je goed schakelen tussen verschillende 
projecten en opdrachtgevers? Dan ben jij misschien wel de trainer die wij zoeken!  

Breaking Habits is op zoek naar gedreven trainers die het trainersvak al in de vingers hebben én de uitdaging 
blijven zoeken om zichzelf als trainer verder te willen ontwikkelen.  

Onze wensen 
Met jouw enthousiaste en proactieve houding blink je uit voor de groep, waarbij je op jouw manier een blijvende 
impact achterlaat op de deelnemers. Verder maak je ons blij met: 

● Je hebt een passie voor gastvrijheid en écht contact maken 
● Je bent flexibel: we gaan graag mee in wat de klant van ons vraagt. Dat betekent regelmatig op het 

laatste moment schakelen waarbij een 9-5 mentaliteit niet past, je krijgt daar veel vrijheid en 
verantwoordelijkheid voor terug 

● Je bent communicatief sterk met een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  
● Je bent zelfstandig: je bent in staat om je eigen koers te bepalen 
● Je bent ondernemend: je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden om die te benutten 



● Je bent klantgericht: aansluiten op de behoefte van de klant heeft voor jou prioriteit 
● Je bent nieuwsgierig en leert graag 
● Je bent in het bezit van een rijbewijs 
● Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau 

 
Wij bieden je 
Breaking Habits biedt jou: 

● De unieke kans om het trainersvak (verder) te ontwikkelen door te werken bij diverse opdrachtgevers, 
in een ondernemende en inspirerende omgeving. 

● Een marktconform salaris, met daarbij vakantiegeld, sparen voor later en extra maandelijks persoonlijk 
budget (yourcampus) 

● Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 
● Reiskostenvergoeding en een NS-business card 
● Een jong en dynamisch team dat gedreven is door leren, verbeteren en vernieuwen. 

 
 
Gaat jouw hart hier sneller van kloppen? Twijfel niet en solliciteer nu! Stuur een mail met een korte motivatie 
(brief of video) en je cv naar backoffice@breakinghabits.nl . 


