Sagènn is er voor iedereen die graag Nederlands wil leren of zijn Nederlands wil verbeteren.
Als specialist in Nederlands onderwijs voor anderstaligen ondersteunen we niet alleen bij het
leren van de taal, maar ook bij het ontwikkelen van rekenvaardigheden en digitale
vaardigheden, in het wegwijs worden in Nederland, en de praktische omgangsvormen in privé,
werk en op school.

Voor onze vestiging in Eindhoven op zoek naar een gedreven en resultaatgerichte collega:

NT2-Taaltrainer
Als taaltrainer houd je je bezig met het doceren van de Nederlandse taal aan een diversiteit van
taalgroepen in het kader van inburgeringstrajecten, Staatsexamentrajecten en gemeentelijke trajecten.
De werkzaamheden bestaan uit het geven van "praktische" taaltrainingen, het afnemen van begin- en
eindtoetsen, de voortgang bewaken van de cursisten en het schrijven van tussen- en eindrapportages.

Om succesvol te zijn is het belangrijk dat:
 Je beschikt over HBO werk-/denkniveau
 Je beschikt over het NT2 certificaat (pré)
 Je ervaring hebt in het werken met NT2’ers en/of laaggeletterden
 Je sterke communicatieve vaardigheden hebt
 Je zelfstandig, initiatiefrijk, resultaatgericht bent
 Je positief ingesteld bent en in de kracht van het individueel talent gelooft

Wij bieden:
D]e mogelijkheid om actief bij te dragen aan de verbetering van de positie van mensen in een
resultaatgerichte omgeving. Je krijgt een uitdagende baan met volop ontwikkelingsmogelijkheden in
een jonge en groeiende organisatie met een no-nonsense cultuur. Sagènn biedt ruimte voor
ondernemerschap en eigen initiatief, waarin we samen werken aan het realiseren van effectieve en
vernieuwende oplossingen voor onze interne en externe klanten.
Als je nog geen NT2 certificaat bezit, bieden wij de mogelijkheid tot deelname aan onze in-house NT2
opleiding tot certificering. Hiervoor toetsen wij binnen je sollicitatie of je voldoet aan de kwalificaties.

Reageren:
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over de vacature? Neem contact op of stuur je CV met korte
motivatie (max ½ A4) aan Esmeralda Kasius E: solliciteren@sagenn.nl of T: 010-3130520.

