Freelance Type-coach bij de Typetuin
Twee keer per jaar volgt een grote groep vrolijke kinderen typeles bij de Typetuin. Voor de komende
ronde (start maart 2021) zijn er nog een aantal kinderen op zoek naar een enthousiaste, lieve en
vrolijke type-coach die van deze 13 weken een onvergetelijke ervaring maakt. Iemand die hen 13
weken begeleidt, zowel online als 8 keer een uur op locatie (voornamelijk ná schooltijd).
Wie is “de Typetuin”?
Nog nooit van ons gehoord? Hmmm.. het zij je vergeven :-) gelukkig kan je vanaf nu niet meer om de
Typetuin heen. Naast de online cursussen (met begeleiding), verzorgt de Typetuin al ruim 40 jaar
typecursussen in het basis-, speciaal- en middelbaar onderwijs in heel Nederland. Een hoop ervaring,
maar gelukkig zelf ook nooit uitgeleerd.
Vanuit het hoofdkantoor in Berkel-Enschot werkt een team enthousiaste medewerkers aan een goed
verloop van de online en klassikale cursussen.
De groepslessen en de begeleiding van de kinderen worden verzorgd door een groot team van typecoaches.
Waar staan de kinderen te springen om een nieuwe type-coach?
Regio Haarlem
Regio Tilburg
Regio Middelburg
Regio Goes
Staat jouw regio er niet tussen? Wij zijn regelmatig op zoek naar type-coaches in alle regio’s, dus
stuur gerust een open sollicitatie voor in onze portefeuille!
Wat zoeken de kinderen & wij in een type-coach bij de Typetuin:








Je begint te stralen wanneer je gevraagd wordt hoe het is om met kinderen te werken!
Je weet het verschil tussen een tablet en een laptop.
Je kunt blind typen of je kunt niet wachten dit te leren in de Typetuin.
Je beschikt over een auto (cursussen worden rondom jouw woonplaats ingepland).
Je bent per cursusronde (twee keer per jaar) minimaal 2 á 3 middagen beschikbaar. Overleg
is altijd mogelijk; we komen er vast wel uit!
Je staat positief in het leven en kijkt er naar uit om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Ervaring met coachen/trainen is een pré, geen eis.

Wat bieden wij:







Een zeer mooie, vernieuwde & adaptieve digitale tuin om les te geven; de Typetuin (onze
methode).
Een interne training tijdens ons ‘tuincollege’.
Salaris (31,25 euro per lesuur) en reiskostenvergoeding (0,19 cent p/k).
Deelname aan een enthousiast team van collega’s die van de Typetuin een beleving maken!
Ruimte om jezelf, je collega's en de Typetuin verder te laten ontwikkelen.
Bij ons ben je nooit te oud om te solliciteren!

Meer informatie
Voor meer informatie over de Typetuin bekijk onze website www.typetuin.nl
Solliciteren:
Ben je enthousiast geworden van ons verhaal? stuur zo snel mogelijk jouw motivatie en je cv per mail
t.a.v. Ellen Alting Siberg (ellen@typetuin.nl). Een pasfoto is niet verplicht maar is wel fijn. Vragen?
Stel ze gerust per mail t.a.v. Ellen.
Belangrijke noot:
Als freelancer voor de Typetuin is er nooit zekerheid over jouw oogst. Om die reden vermelden wij
expliciet dat we op zoek zijn naar kandidaten die op zoek zijn naar een leuke uitdagende functie als
bijbaan en kandidaten die niet inkomensafhankelijk zijn. Een inschrijving bij de kamer van
koophandel is niet noodzakelijk.
Wij zoeken mensen die niet willen werken omdat het moet, maar moeten werken omdat ze het
willen....

