Trainer/adviseur crisismanagement (38,75 uur)
De functie

Als trainer/adviseur adviseer je organisaties bij het implementeren
en onderhouden van crisismanagement en helpt hen de
bijbehorende processen en vaardigheden verder te ontwikkelen.
Je bent werkzaam voor veel verschillende opdrachtgevers en
sectoren. Je geeft trainingen en workshops, ontwerpt
crisisoefeningen, begeleidt en coacht crisisteams en adviseert
onze opdrachtgevers over (meerjarige) opleidingsprogramma’s. Je
doet dit soms vanuit een inhoudelijke basis als het gaat om
specifieke crisistypen en soms meer gericht op de vaardigheden
die horen bij leiderschap en advisering ten tijde van crisis. Je
steunt op het brede netwerk van expertise binnen het COT en Aon
en bouwt daarnaast je eigen praktijk met opdrachtgevers op én je
eigen netwerk.

De functievereisten

Wij zoeken een collega met 3-6 jaar relevante werkervaring in ons
vakgebied of een aanpalend vakgebied. Je hebt de ambitie en
vaardigheden om als allround adviseur en gesprekspartner op
(hoger) managementniveau te adviseren en te trainen. Je ziet het
als een uitdaging om crisisscenario’s en oefeningen te ontwerpen,
nieuwe trainingsvormen te bedenken en het leerrendement van
programma’s te verhogen. Je houdt van dynamiek, veel
zelfstandigheid en wordt graag intellectueel uitgedaagd. Je
verdiept je graag in actuele crisissituaties en zorgt ervoor dat je
altijd de laatste inzichten meeneemt naar je opdrachtgevers. Je
schakelt daarbij gemakkelijk en krijgt energie van veel
verschillende opdrachten en werken op locaties door heel
Nederland en eventueel internationaal. Ervaring in een van onze
kernmarkten en/of een achtergrond in crisiscommunicatie is een
pre.
Verder vragen wij:
 Relevante werkervaring (minimaal 3 jaar);
 Academisch werk- en/of denkniveau;
 Vaardigheid en ervaring in het begeleiden/trainen van groepen
en hanteren van groepsprocessen;
 Analytisch inzicht, overtuigingskracht en schakelvermogen;
 Uitstekende presentatie- en rapportagevaardigheden;
 Je bent ondernemend en goed in organiseren;
 Onberispelijk Nederlands (mondeling en schriftelijk). Engelse
taal is een pre.

Wij bieden

Uitdagend werk, in een vakgebied dat er toe doet met inspirerende
en gedreven collega’s om je heen. We bieden je een kennisintensieve omgeving met intervisie en veel vakinhoudelijke
ondersteuning en geven je ruimte voor jouw persoonlijke ambitie
en groeipad. Je bent veel op locatie werkzaam bij opdrachtgevers,
maar je vaste standplaats is Rotterdam. Wij zijn onze diensten aan
het uitbreiden naar het buitenland, wat kansen bied om ook
ervaring op te doen in internationale trajecten. De beloning is
marktconform en komt met leaseauto, telefoon en laptop naast
uitstekende secundaire voorwaarden. De functie is fulltime (38,75
uur).

Sollicitatie

Je motivatiebrief en c.v. ontvangen wij graag vóór 15 december
2017 via www.werkenbijaon.nl. Een integriteitsprocedure maakt
deel uit van de werving. Aanvullende informatie over de vacature
kun je verkrijgen via Menno Jansen (manager team Trainen en
Oefenen), tel. 010 - 448 83 32.

Meer over COT en Aon
Global Risk Consulting

Het COT is een gerenommeerde organisatie op het gebied van
veiligheids- en crisismanagement. Advies, onderzoek, en training
en oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT
voert veel projecten uit voor (rijks)overheid, zorgsector, onderwijs,
financiële dienstverleners, vitale sectoren en (multi)nationals. Het
COT opereert vanuit Rotterdam met ruim 25 medewerkers en is
een volledige dochteronderneming van Aon Nederland. Meer
informatie: www.cot.nl.
COT en Aon Global Risk Consulting zijn vanaf 1 september samen
waardoor het hele spectrum van risicomanagement en
crisismanagement-advies nu wordt aangeboden met meer dan 50
collega’s met een zeer brede kennis en ervaring. Er heerst een
innovatieve cultuur, waarbij samenwerking en delen van kennis
belangrijk zijn.

Meer over Aon

Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON),
is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van
risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HRoplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft
wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft
maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied
van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en
data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol
ondernemen.
In Nederland heeft Aon negen vestigingen met 1.660 medewerkers.
Aon maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga
naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon.

