VITALITEIT GROEP NEDERLAND
Vacature Regiomanager m/v
Als regiomanager coördineert u zowel tussen cliënten en onze zelfstandige professionals (Vitaliteit
Experts) als tussen de Vitaliteit Experts onderling. U breidt het aantal Vitaliteit Experts uit. U heeft
contact met bedrijven en instellingen om hen te informeren over de diensten en producten van de
Vitaliteit Groep.
U levert actief een bijdrage aan ideeën en plannen, die aansluiten bij de gewenste koers en bent
medeverantwoordelijk voor het behalen van de totale doelstellingen van de Vitaliteit Groep.
Tevens draagt u als Regiomanager zorg voor belangenbehartiging en informatieverstrekking. U zorgt
ervoor dat alle Vitaliteit Experts goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen. U begeleidt de
Vitaliteit Experts uit de regio en zorgt dat alle doelen efficiënt worden gehaald.
Uw werkzaamheden:
✓ Begeleiden van de Vitaliteit Experts uit de regio
✓ Belangenbehartiging, informatieverstrekking, advisering (zowel cliënten als Vitaliteit Experts)
✓ Relatiebeheer
✓ Uitbreiding van het aantal cliënten en Vitaliteit Experts - netwerken
✓ Zowel zelfstandig als in teamverband uitvoeren van opdrachten
✓ Actief bijdragen aan ideeën en plannen, die aansluiten bij de gewenste koers van de Vitaliteit
Groep
✓ Monitoren en bestendigen van klantvriendelijkheid.
Dit vragen wij van u:
✓ Afgerond opleiding in management of bedrijfswetenschappen (WO of HBO), bij voorkeur
aangevuld met een coachopleiding
✓ Afgeronde opleiding tot Vitaliteit Expert1
✓ Bereidheid interne trainingen te volgen
✓ Sterk in plannen en organiseren
✓ Klant- en resultaatgerichtheid
✓ Besluitvaardigheid, initiatiefrijk en overtuigingskracht
✓ Natuurlijke senioriteit
✓ Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden - (beheersing van andere talen is een
pre)
✓ Bewijs van goed gedrag (VOG)
✓ Uitgebreid netwerk in de regio waarin u als regiomanager gaat werken.
Dit bieden wij:
✓ Enthousiast team
✓ Samenwerking met behoud van individualiteit
✓ Doorgroeimogelijkheden
✓ Interne opleidingen, cursussen, workshops
✓ Goede inkomsten (afhankelijk van uw inzet en succes)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen of meteen uw motivatiebrief en cv sturen naar:
Martin Jan Melinga
M: 06 – 42 93 13 46
E: martinjan.melinga@vitaliteitgroep.nl
¹

Zie volgende pagina.
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VITALITEIT GROEP NEDERLAND
Over de basisopleiding Vitaliteit Expert
Nadat de Vitaliteitfactor was ontwikkeld, bleek behoefte te bestaan te worden geschoold om de
maximale capaciteit uit dit unieke intake- en preventie-instrument te kunnen halen. In 2016 werd
Vitaliteit Groep Nederland opgericht. De Vitaliteit Groep faciliteert samenwerking tussen (zelfstandige)
professionals, biedt zakelijke (en persoonlijke) begeleiding voor zzp’ers en opleidingen, o.a. de
opleiding tot Vitaliteit Expert.
Basis opleiding Vitaliteit Expert:
▪ Interpretatie resultaten van de digitale vragenlijst
▪ Interviewtechnieken
▪ Verslaglegging resultaten vragenlijst en interview
▪ Maatwerkadvies
▪ Opstellen begeleidings-/behandelplan
De basisopleiding tot Vitaliteit Expert beslaat 3 + 1 dagen. Drie dagen basisopleiding + 1 terugkomdag
(tevens examen).
Gedurende de opleidingsperiode (ca. 3 maanden) wordt u begeleid en werkt onder supervisie als
Vitaliteit Expert in opleiding (aspirant Vitaliteit Expert).
Na afronding van de basisopleiding Vitaliteit Expert volgt u de opleiding Regiomanager Vitaliteit Groep.

Basisopleiding Vitaliteit Expert
Omvang

3 lessen (7,5 uur) + 1 terugkomdag (tevens examen)

Duur

3 - 6 maanden (afhankelijk van eigen tempo)

Startdata 2019*

maandelijks

Lesgeld

€ 995,00 (excl. 21% btw) - inclusief lunch + syllabus

Vooropleiding

minimaal hbo-niveau

Studiebelasting

ca. 5 uur per week. U kunt zelf uw tempo bepalen

Certificaat

Nadat de opleiding succesvol is afgerond, ontvangt u het certificaat
Vitaliteit Expert.

Accreditatie
*Zie voor actuele startdata https://vitaliteitgroep.nl/startdata-prijzen-locaties.
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